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Introduction
Posting pictures on Instagram on a daily basis, watching videos on YouTube and ordering all your
groceries online are part of the so called sharing economy. ‘‘The sharing economy is an emerging
economic-technological phenomenon that is fuelled by developments in information and
communications technology (ICT), growing consumer awareness, proliferation of collaborative web
communities as well as social sharing’’ of goods and services (Hamari, Sjöklint & Ukkonen, 2016, p.1;
Botsman & Rogers, 2010; Kaplan & Haenlein, 2010; Wang & Zhang, 2012). Especially the latter is of
increasing importance within our society, since the concept of the sharing economy is predicted to
have a major societal impact (EU Environment, 2013). Traditional business models are being replaced
by the more sharing economy models, such as Swapfiets and Snappcar. Both companies combine
traditional models with sharing capabilities. Snappcar, for instance, brings both the car rental
business and sharing economy together, by enabling users to put their car for rent. But, this way of
doing business will endanger the traditional car rental companies by taking over market share.
Besides, several applications can be downloaded for mobile devices, which facilitate in purchasing
goods from websites, asking questions regarding products or looking for various FAQ’s. All of that
seems so normal, but we are moving towards a society where most of our activities are steered by
information technologies. The development of such information technologies alongside the growth
of the web has enabled companies to develop online platforms that promote user-generated
content, the sharing of goods and collaboration between users. Those platforms can be seen as the
sharing economy. Part of this sharing economy is the collaborative consumption (CC). This CC is
defined by Hamari, Sjöklint & Ukkonen (2014, p.1) as ‘’the peer-to-peer-based activity of obtaining,
giving or sharing the access of goods and services, coordinated through community-based online
services’’. One of the most common modes of activity is the access of ownership. This means that
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users may offer and share their goods and services with other parties online for a limited period of
time (Bardhi & Eckhardt, 2012).
One of the well-known examples of online platforms is Airbnb. Airbnb is a worldwide used platform
where users can put their residences for rent for a limited period of time. Since Airbnb is a firm that
owns the online platform, rather than control it, the actual sharing of residences is done by the
community members themselves, driven by enjoyment and self-marketing (Lin & Lu, 2011; Wasko &
Faraj, 2000). In this way, Airbnb only acts as a mediating company among the users who want to
share their apartments online. In this way, Airbnb successfully entered the world of commercial
accommodation provision and can be seen as the most disruptive tourism innovation of recent times
(Koh & King, 2017).
Disruptive innovation can be defined as an innovation that creates a new market and can eventually
disrupt the existing market (Christensen, 1997). This causes established companies to fail if they do
not react to the disruptive innovation. This is further elaborated by Markides (2006), in which he
made a clear distinction between either disruptive technological- and business-model innovation. In
most research, both disruptive innovations are called the same, but a small distinction can be made.
Disruptive technological innovations are clearly based on technologies. When a new technology is
introduced, the old technology is simply taken over by the new one. The only option firms appear to
have is to embrace the new technology, accept it and then find ways to exploit it. Moreover, if firms
do not succeed in the latter, chances are there that these firms will not survive.
Disruptive business-model innovation, however, is the discovery of a fundamentally different
business model within an existing business (Markides, 2006). Like Airbnb, which aims to combine the
traditional hoteling business with the sharing e-commerce economy, which is a way of doing business
online. Both the hoteling- and e-commerce models already existed alongside each other, but a
combination of these has not been made before. The big difference, compared to technological
innovation, is that traditional business-models can survive alongside the disruptive business-model
innovations, whereas technological innovations cannot. What often happens is that the new way of
competing in the business grows to a certain level, but then stagnate and fails to overtake the
traditional business model entirely. As stated, Airbnb is one of the best examples of business-model
innovation, because this online platform can be seen as an innovation that disrupts the Hotel
business. According to the article of Guttentag (2015), Airbnb’s offering of shared and private rooms
across the world constitute a serious threat to mid-sizes hotels. However, despite the disruptive
character of Airbnb, hotels still exists alongside the online platform.
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In the article of Koh & King (2017), the impact of Airbnb on budget hotels in Singapore is described,
concerning the legislation and response strategies of competitors. Interestingly enough, the results
of the article were remarkable. With the exception of one interviewee, all others did not see Airbnb
as a direct competitor to Singapore’s budget hotels. This was due to the fact that Airbnb was not
legislated in Singapore. However, Airbnb was indeed seen as a threat in the nearby future, as there is
a tremendous supply of private housing which isare appropriate for rent when Airbnb becomes legal
(Koh & King, 2017).
Zervas, Proserpio & Byers (2017) further elaborated on the impact of Airbnb on mid-sized hotels in
Texas, USA. Most of the hotels decided to embrace the innovation and made use of it by advertising
their rooms on their platform. Furthermore, they lowered their room prices in order to better
compete with competition prices, provided by various local Airbnb users. So, even though Airbnb is
not seen as a direct competitor by various hotel owners, it still can be seen as a threat in the distant
future.
But, the impact of Airbnb on specific tourism sectors have been investigated to a limited extent. For
instance, in the articles of Koh & King (2017); Zervas et al. (2017) & Mohamad (2016), the impact of
Airbnb on hotels is widely described, but the impact on Bed & Breakfasts in specific has not been
investigated yet. Moreover, owners of Bed & Breakfasts are likely to have an opinion about the
impact of Airbnb on their business, since B&B’s are part of the same tourism sector as the hotel
industry. Whereas hotels are usually located in cities and central places, B&B’s can often be found in
more rural areas. Although this is not always the case, people who are seeking for tranquillity during
their holiday often go to B&B’s. Besides, the appearance of B&B’s are regularly based on owners
preferences and that is what makes certain people feel attracted to it.
In addition to the impact on B&B’s, Airbnb offers a much wider range of products and services than
hotels: Airbnb users can rent anything from an apartment to a yurt (Zervas et al., 2017). As B&B’s can
be seen as proper substitutes for Hotel rooms, investigating the impact of Airbnb on B&B’s could be
interesting. Moreover, whereas Hotels are part of a bigger concern, B&B’s are generally based on
private ownership. This means that the influence of Airbnb could result in direct competition among
B&B’s and surrounding private housing rental. However, a small distinction can be made. If owners
use their B&B for recreational purposes, they may not recognize Airbnb as a direct threat, whereas
B&B owners who are mainly dependent on the income of their B&B probably will. Since the existing
literature is mainly focused on the Hotel industry, investigating the impact of Airbnb on B&B’s can be
seen as a theoretical contribution.
So, it is important to investigate to what extent Airbnb has an impact on Bed & Breakfast owners and
what kind of response strategies they have used to counteract this potential threat. For practical
reasons, this investigation is limited to B&B’s which are located in the surrounding areas of
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Nijmegen. To further elaborate on these response strategies, Charitou & Markides (2003) discussed
five of them in their article about responses to disruptive strategic innovation. Owners could either
focus on their traditional business and see the disruptive innovation as a threat, or do nothing. Also,
they could either disrupt the disruption and attack back, or fully adopt the innovation by playing both
games at once.
An example of a (wrong) response strategy to disruptive innovations is the Blackberry case. Following
the article of Kasteleijn (2013), BlackBerry was once pioneer in the business cell phone market. In
1999, Research In Motion (RIM) introduced their first BlackBerry to the world. It was not possible to
use this device as a cell phone yet, but people could use it to send messages. In 2005, BlackBerry
enhanced their previous devices and the 8700-series was born. This was the first ‘smartphone’ and
was bought by a tremendous amount of people. Unfortunately, Apple introduced their first iPhone in
2007 and became the biggest player ever since. Instead of following the competition, BlackBerry kept
using their keyboard- and software technology until they were too late to innovate and went
bankrupt. In this way, the management board chose to focus on the traditional business and ignore
the disruptive innovation around them. Instead of switching to the touchscreen technology, they
kept using keyboard-technology, resulting in a failure. In some cases, focusing on the traditional
business is a good thing, but in this situation, BlackBerry made a mistake.
The research goal is: to give insight into the impact of Airbnb on local Bed-&-Breakfasts in specific
and the actions from local owners to counteract this threat, in order to contribute to the existing
literature about Airbnb and its impact on the tourism sector in general. Following Koh & King (2017);
Zervas et al. (2017) & Mohamad (2016), Airbnb does not directly compete with higher-end hotels.
Instead, Airbnb is mainly focused on the lower-end tourism sector, like small budget Hotels and nonhotel accommodations. In addition, users of Airbnb and these non-hotel accommodations both like
the unique character and personal touch of their accommodations. Bed-&-Breakfasts, which are
known for their unique character, are likely to be harmed by the gaining popularity of Airbnb.
Moreover, as 70% of Airbnb’s properties are located outside hotel districts, the impact on B&B’s
could even be bigger. Interestingly enough, little to none literature is to be found regarding this
topic. This research investigates this impact, alongside with five possible response strategies to be
executed by the owners, in order to minimize the impact of Airbnb on their business. As a result, the
following research question will be used:
What response strategies do local B&B owners use to minimize the impact of Airbnb on their
business, how do they do that and why?and why?
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In the theoretical framework, a further distinction can be made between the following
topicssubjects:
The concept of the sharing economy; The concept of disruptive innovation; Business-model innovation
as part of disruptive innovation; Airbnb and its impact on the accommodation sector & Responses to
disruptive innovation: Airbnb and Bed-&-Breakfasts.
To answer the research question, a case study is conducted in which a distinction is made between
either multiple room B&B’s and B&B’s with a single room.
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Theory
The concept of the sharing economy
‘’The term ‘sharing economy’ was first mentioned in 2008 and denotes the collaborative
consumption made by the activities of sharing, exchanging and rental of resources without owning
the goods’’ (Puschmann & Alt, 2016, p.95). Those activities are coordinated through communitybased online services, like web-based platforms.
Basically, the sharing economy links social network research with the domain of online social
commerce as it is established in Customer-2-Customer (C2C) interactions. Social network research,
such as LinkedIn and Facebook, are built upon the idea of bringing people together on the internet.
Whereas Facebook, Instagram and Twitter bring people together with common interests to share
ideas, information or personal observations (Cusumano, 2015), LinkedIn is more focussed on the
communication and expansion of one’s professional network. Although there is a slight difference
among those social platforms, they all can be seen as an online way to communicate.
Social commerce is ‘’a form of commerce that is mediated by social media to support social
interactions and user contributions to assist activities in the buying and selling of products and
services’’ (Puschmann & Alt, 2016, p.95; Liang & Turban, 2011). The term commerce can be simply
defined as the activity of buying and selling goods and services. Groupon, an online platform where
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people can get discounts on various restaurants, trips and hotels, is based on the same online social
commerce domain. Users of an online platform, like Facebook, can get their hands on cheap deals
when seeing Groupon advertisements in their news overview. Moreover, by tagging some of their
friends, they indirectly invite them to join you. In this way, Groupon, and therefore online social
commerce in general, relies on platforms with peer-to-peer interaction (like Facebook), which in turn
rely on users being motivated to continue using and engaging through social networking sites. In
addition, both social commerce and social networking sites share common ground based on their
peer-to-peer interaction on social media (Wang & Zhang, 2012).
The sharing economy is widely described by different disciplines like economics and law, but a first
and major differentiation in the realm of the sharing economy distinguishes a macro- and a microeconomic perspective (Puschmann & Alt, 2016).
Macro-economic perspective
From a macro-economic perspective, the sharing economy can be seen as a hybrid market model, in
which the focus is shifting from a traditional market model of transferring ownership of economic
resources between two parties, towards a hybrid market model where people do not own products
or resources anymore, but share them among a community of users. Examples of such hybrid market
models are Snappcar or Airbnb, where users of the online platform respectively share their cars and
residents to other users of the platform. But, these hybrid market models can have a negative impact
on established firms.
For instance, the direct competitors of Snappcar and Airbnb are likely to lose market share, as both
companies offer a cheaper alternative. Instead of renting a car from a traditional rental company,
people use Snappcar as a less expensive alternative. Following from this, companies with a more
traditional market model may suffer from these hybrid models.
However, the sharing economy also reflects the broader servitization trend. Neely (2008) defined
servitization as a firms’ capabilities and competencies that create mutual value not by selling
products alone but by selling product-service systems. So, instead of selling products outright,
companies can expand their potential markets by renting access to products that people used to buy
(Cusumano, 2015). Nowadays, a lot of people lease their washing machine, cars or even their printer.
As of today, private lease is gaining popularity among an increasing group of customers, as they can
now afford a car which was not be an option within their budget before. Instead of buying a $70.000
car, you can now choose to lease your car, including insurance, depreciation and taxes. Furthermore,
when customers experiencing some inconveniences or problems, car manufacturers will repair the
car for free, since this is part of the lease-contract. In this way, both the manufacturer and the
customer benefit from this concept, as more expensive cars are being leased.
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As part of the macro- economic perspective, economics aim to identify why consumers participate in
the sharing economy and favour these hybrid market models over pure market ones (Hamari et al.,
2016). In terms of private lease contracting, the advantages with respect to the traditional way of
buying a car is clear, but this is not always the case. Closely related to this topic are the legal
legislation and taxes, which often still await legislation and are part of research in the law discipline
(Puschmann & Alt, 2016). For instance, hotels need to pay tourism-taxes, whereas Airbnb does not
(yet). Further, Uber is still not legislated in a lot of countries, as Uber-drivers are not licensed where
official taxi-drivers are. But, legislation is not the only potential pitfall of the sharing economy.
Although people like the concept of the sharing economy as it means greater access to goods and
services at lower prices, the traditional market models can still provide some advantages. For
instance, there can be lags in confirming reservations on Airbnb which makes it difficult to schedule
definite travel plans. Furthermore, hotels provide a type and level of service that Airbnb cannot
match at any price in terms of reliability, standardization and design (Cusumano, 2015).
Also, when people ordering an Uber, prices can vary during the day. This is called dynamic pricing,
which means that prices will go up when demand is high. Besides, both the drivers and customers are
using the same online platform. Hence, they can share their rating of each other, as this will make
the service more transparent. However, this also means that Uber-drivers can decline to provide
service when they do not like the requested destination or the rating of the customer (Cusumano,
2015). As Taxi-companies are based on standardised rules, they cannot simply decline a customer’s
request.
Micro-economic perspective
While the macro-economic perspective mainly focuses on market models, the micro-economic
perspective investigates the strategies, processes and systems for companies and their interaction
with consumers (Puschmann & Alt, 2016). Puschmann & Alt (2016) provided a framework in which
those strategies, processes and systems are being valued as different core layers of the sharing
economy. These layers are built upon the assumption that the sharing economy leads to a more
hybrid form of economic value exchange.
Strategic layer
The strategic layer is based on the connection between consumers directly, or indirectly by the
interference of an intermediary. Within a traditional market model, companies can be seen as a
provider of certain products or services, whereas consumers can only be seen as buyers of those
products and services. In case of intermediaries, consumers purchase their products indirectly from
the provider. For instance, Trivago.nl acts as an intermediary between consumers and thousands of
hoteling companies all around the world. But, looking at the sharing economy model, the line
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between the consumer and the provider is blurred. Users of the Airbnb platform can either act as a
consumer by renting an apartment, or as a provider by putting their apartment for rent themselves.
In this way, the more people make use of each other’s resources, the more the traditional line
between customer and provider of those resources vanishes.
Process layer
The process layer of the sharing economy provides a connection between consumers, providers and
intermediaries. On the provider side, the service lifecycle processes are based on the development,
implementation and enhancement of services (Fischbach, Puschmann & Alt, 2013). These processes
support the company in providing and expanding their services, such as selling the use of the product
rather than the ownership or supporting the re-ownership of products by selling refurbished
products and services. A well-known example are the refurbished Apple products, where consumers
purchase a second-hand IPhone in stores such as Leapp and Swoop, which are certified by Apple
themselves. On the intermediary side, a link must be made between the consumer processes of
access, payment and usage of the service and the provider processes of development,
implementation and enhancement of the service. The role of intermediaries is based on three
generic process categories (Giaglis, Klein & O’Keefe, 2002), known as the market transparency, the
use of services via a shared transaction infrastructure and regulation in terms of contracting and
billing. When people make use of online service platforms, such as Airbnb, they cannot simply call
the apartment owners and transfer them the required amount of money. Since Airbnb can be seen
as an intermediary, users need to be assured of an insurance in case other users damage their
apartment during rental periods. Furthermore, taxes must be paid, since Airbnb can be seen as an
substitute of the hoteling business which has to pay taxes as well. Thus, the transaction
infrastructure enables users to book and pay the apartments. On the consumer side, the specifics of
consumers’ sharing processes have to be considered, which are mainly focused on the access,
payment and usage of the service (Puschmann & Alt, 2016). An example is the ease of use of certain
(mobile) applications. For instance, does Uber provide in a mobile application, how can people rate
the given services and how is the payment regulated? Important questions that need to be answered
in order to improve their services.
System layer
The systems layer takes into account the online market platforms which are being used to identify
the goods and services that consumers would like to share (Puschmann & Alt, 2015). Furthermore, as
with the process layer, the systems layer support the three process categories of market
transparency, transaction infrastructure and regulation as well. From a consumer perspective, the
online platform must be transparent, clear and easy to operate. From the providers perspective,
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customer relationship management (CRM) systems are being used to link the online platform with
social media -search, -monitoring and network management. Gathered data can then be used to
improve the provided services, as well as the online platform itself.
Considering the macro- and micro- economic perspective, the sharing economy can be identified as a
new way of doing business. Within the field of business administration, this new way of doing
business refers to an innovation that creates a new market and eventually disrupts an existing
market, by displacing alliances, products and established market leading firms (Bower & Christensen,
1995). The concept of the sharing economy itself can be seen as a disruptive innovation within the
field of traditional business models. In the following chapter, the concept of disruptive innovation
will be further elaborated.

The concept of disruptive innovation
Innovation is regarded as a critical source of competitive advantage in an increasingly changing
environment and can be seen as the most important determinant of firm performance (Dess &
Picken, 2000; Tushman & O’Reilly, 1996). The first definition of innovation was already given by
Schumpeter in the late 1920’s, which stated that the process of innovation could be expressed by ‘a
new good or a new quality of a good; a new method of production; a new market; a new source of
supply or a new organizational structure’ to do things differently (Crossan & Apaydin, 2010, p.1155).
Later, Crossan & Apaydin (2010, p.1155) redefined this definition into ‘’the production or adoption,
assimilation and exploitation of a value-added novelty in economic and social spheres; renewal and
enlargement of products, services and markets; development of new methods of production and the
establishment of new management systems’’. So, innovation in general is based on the renewal of
existing products, services and markets. Furthermore, following Dess & Picken (2000), innovation
can be seen as an important factor of firm performance. In a society of rapid technological change,
companies need to innovate on a regular base, to prevent entrants or competitors taking over
market share. Moreover, if companies fail to innovate, stagnation could lead to decline. Kodak, for
example, once known for their photographic film products, fail to keep up with the competition and
went bankrupt. Founded in 1888, Kodak was a company which provided in photography products.
The ‘Kodak moment’ line was known among a lot of people, since Kodak was known for their
portable photography products. People could make pictures of ordinary events, which was a great
innovation at the time. Although Kodak was a long-time market leader within the photography
industry, new innovations had been developed. With the emergence of digital photography, the
traditional way of making pictures soon became outdated. Instead of embracing this new technology,
Kodak remained defensive and kept selling their traditional products. After years of decline they
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went bankrupt, because they could not keep up with the competition. Following this example, it is
essential for companies to innovate, because otherwise they will not survive.
Markides (2006) descriveddescribed two ways of innovation: technical innovation and business
midelmodel innovation. Both types of innovation can lead to disruptive innovation, which is defined
as the transformation of existing markets or industries, or the creation of new ones, by introducing
groundbreaking new products and services. The difference between disruptive innovation and
incremental innovation is that the latter focuses on cost or feature improvements in existing
products and services (Gross, 2016). Christensen (1997) defined disruptive innovation as an
innovation that creates a new market and can eventually disrupt the existing market. However,
following the article of Markides (2006), this definition doesdid not include business-model
innovation, which was clearly divergent from the traditional technological innovations. These
innovations arise in different ways and need different responses from established firms, since
combining all these types of innovations into one category is like comparing apples with oranges
(Henderson & Clark, 1990). Hence, following the definition of Christensen (1997), not all kinds of
innovations disrupt and might ‘destroy’ existing markets. A further elaboration of these businessmodel innovations is given in the upcoming paragraph.

Business-model innovation as part of disruptive innovation
Business-model innovation is the discovery of a fundamentally different business model within an
existing business, like Amazon and EasyJet (Markides, 2006). However, it is important to note that
business model innovations do not aim at inventing new products or services; they just redefine an
existing product or the way the product is provided towards the customer. EasyJet, for example,
makes use of the ‘no frills’ strategy, which implies that no additional services will be provided by the
company without letting the customer pay for it. In addition, the no-frills strategy is focused on
providing a product or service, where only the most essential parts of these products or services are
left. By using this strategy, airplane companies such as EasyJet and Ryanair offer a cheap alternative
compared with the more traditional companies, such as KLM. The flexibility of this strategy is
particularly attractive for customers who are attracted to short break holidays. Moreover, as
increasing numbers of consumers begin to put together their own holidays, rather than letting a
travelling agency do the job for them, charter carriers will face a decreasing demand for their
traditional products and an increasing demand of the growing seat only market (Williams, 2001). This
statement is in line with the no frills strategy, which is mainly focused on providing a seat and
nothing more. No additional meals on semi-short flights, no additional bags included unless you pay
for them and less room for your legs. Apparently, customers accept these shortcomings, because
they can save a lot of money when booking their flight at EasyJet of Ryanair.
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So, these companies do not reinvent the traditional business model of commercial aviation, they just
redefine it. However, to qualify as an innovation, the new business model innovation must enlarge
the traditional model, by either letting customers consume more or attracting new customers into
the market. Furthermore, the requirement to enlarge such a market implies that a business model
innovation is more than just a new strategy, even if the strategy is radical (Markides, 2006). Whereas
a renewal of a (radical) strategy implies that parts of the business are being improved, redefined or
rearranged, a business model innovation is focused on creating a fundamentally different business
model within an existing business.
In conclusion, new business models invade an existing market by offering different products and
services compared to traditional business models of established competitors (Markides, 2006). This,
could result in attracting a different group of customers. Moreover, as the new business model will
likely to attract another group of costumers, established companies seem to have little incentives to
adopt or react to the potential threat. Besides, if established competitors do react on the new
business model by changing their strategy, they could face the danger to be caught in the middle.
The existence of these trade-offs means that companies who try to compete in both positions at
once risks paying a huge cost and degrading the value of its existing activities (Porter, 1996).
However, over time, the new business models improve to such an extent that they are able to deliver
performance for both new customers and the customers who prefer to buy/consume the traditional
products. At the beginning of the life-cycle curve, the main success of new business model innovation
is based upon the adoption rate of the innovators and early-adopters (Rogers, 2002). According to
the diffusion model of Rogers (2002), products, as well as business models, are accepted by different
groups of people at different stages of the product life cycle. The first 2,5% are the innovators, which
will buy the product right away, even if bugs and inconveniences are included. The early majority is
the next 34% to be adopting the new product. After these groups, a gap exist. For a lot of companies,
it is a challenge to overcome this gap. However, if new business models are being able to deliver
added value for the customers of traditional products, even those established customers begin to
find the new offered product attractive and begin to switch. At this point, established firms cannot
afford to ignore this new way of doing business anymore and they therefore begin to consider ways
to respond to it (Markides, 2006). The big dilemma incumbents established firms face when dealing
with business model innovations is combining the traditional business model with the new innovative
business model at once.
However, as stated before, not all innovations disrupt and might destroy existing markets. In case of
business model innovations, the new way in a certain business grows to a certain percentage of the
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market but fails to completely overtake the traditional way of competing (Markides, 2006). This
results in a business wherein both the traditional business model and new business model co-exist.
Airbnb, for example, operates within the field of the hoteling business, but fails to fully overtake it.
EasyJet, known for their no-frills strategy, has grown since 1995, but fails to capture more than 20%
of the total market since people are still in need of premium aviation (Williams, 2011). But, when
new innovations are based on technological improvements, those new technological innovations will
likely to overtake the old way of doing business. Following the example of Kodak not adopting the
newer touchscreen technology, they could not, or simply did not want to keep up with the
technological improvements of the industry, which resulted eventually into a bankruptcy. The big
difference is that disruptive technological innovations keep growing until they dominate the market,
by eliminating the old technologies. Furthermore, according to Danneels (2004), disruptive
technological innovations seems to be related with the replacement of established firms by new
entrants. In this way, the only way to respond to such a technological innovation is to accept it and
find ways to exploit it. Moreover, a way to exploit this is by creating a separate business unit
(Christensen & Raynor, 2003).
So, in conclusion, business model innovation cannot overtake the entire business, but can still be
seen as a serious threat for established firms, as the innovation can grow to such an extent that
established firms cannot ignore the threat anymore. One of the most iconic business model
innovation of recent times is Airbnb. In the following paragraph, a further elaboration of Airbnb in
general is given, alongside its impact on small- and mid-tier hotels within the hoteling business.

Airbnb and its impact on the accommodation sector
Over the past few years, rapid changes in technology have enabled service-industry businesses to
develop innovative ways to reach and serve potential customers (Varma, Jukic, Pestek, Shultz &
Nestorov, 2016). As mentioned before, Airbnb is part of the sharing economy, which links the social
network research with the domain of online social commerce. The sharing economy itself is fuelled
by developments in information and communications technology, growing social sharing of goods
and services online (Botsman & Rogers, 2010; Kaplan & Haenlein, 2010; Wang & Zhang, 2012). Those
activities of sharing goods and services online are mediated by the use of online platforms. Airbnb is
such a platform, which has fundamentally changed the way in which people access transportation
and lodging services. Since the foundation of Airbnb in 2008, customers now have more choices and
more efficient ways of booking these services online (Varma et al., 2016). Further, the exponential
growth of Airbnb around the globe is clear evidence that the traditional hoteling business models are
giving space to newer and innovative models (Varma et al., 2016). According to Newcomer (2015),
Airbnb became the largest rental housing company in the world, with more than 1 million properties
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to be rented amongst 192 countries and 34,000 cities. In addition, the total revenue of Airbnb stated
24 billion in the year of 2015. The main success of Airbnb can be linked to the fact that they enabled
customers to act entrepreneurially and that they provided in the innovation of web-based services
(Bailetti, 2012). Instead of renting apartments alone, consumers are now being able to act as
entrepreneurs as well. Using the platform of Airbnb, it is possible to rent an apartment in Cuba, while
renting out your own apartment at the same time. In this way, end users will increasingly have more
power than systems operators have due to the choices available to them (Row, 2013). Besides,
Airbnb derives revenue from both guests and hosts. People who use the platform to book their
apartment pay a 9-12% service fee, and hosts pay a 3% service fee to cover payments processing
costs (Zervas et al., 2017). Furthermore, when it comes to the success factors of Airbnb, social media
plays a significant role. In terms of growth and development, Airbnb owes its existence to social
media by providing its users useful information, such as videos, reviews and photographs, as well as
guaranteeing the reliability of both parties and increases the trust between them (Varma et al.,
2016). In terms of hotel choice, users of Airbnb seem to rely more on these social media reviews
posted by other users, rather than other attributes such as price and star-rates (Murphy & Chen,
2014).

To further elaborate on these hotel choices, Lockyer (2005) founded that the selection of
accommodation depend on both ‘Trigger points’ and ‘Must haves’. Trigger points can be defined as
‘’the set of reasons for an individual to select an accommodation’’ (Varma et al., 2016, p.229). These
reasons can vary amongst people, as some people book a hotel for business reasons, whereas some
other people are tend to book a hotel for a planned vacation. Must haves are defined as ‘’key factors
that influence the selection of any accommodation, such as location, price, facilities and cleanliness’’
(Varma et al., 2016, p.229). This is where Airbnb can be seen as distinctive to regular hotels, as most
people who used to book (business- and luxury) hotels for their facilities and cleanliness, do not see
Airbnb as a direct substitute. This kind of customers prefer to stay at hotels that offer comprehensive
services.
Complementing to the hotel choice literature, Guttentag, Smith, Potwarka & Havitz (2017) conducted
a research on the choice to use non-hotel forms of accommodations, like B&B’s and homestays
(Guttentag et al., 2017). They found that users of non-hotel accommodations liked the unique nature
of the experience, the personalized service, the personal interaction with the hosts and the
possibility to gain useful local knowledge from them. (Guttentag et al., 2017; McIntosh & Siggs,
2005). In addition, Wang (2007) stated that these users highlighted the importance of experiencing
authenticity , together with saving money. So, following these statements, users of Airbnb can be
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compared with users of low-end budget hotels, homestays and Bed-&-Breakfasts. But, according to
Guttentag et al. (2017), little literature is to be found of the impact of Airbnb on these non-hotel
accommodations.
Thus, Airbnb does not compete directly with high-end and business hotels. Moreover, many hotel
executives did not see Airbnb as a threat yet, but rather as a niche player (Varma et al., 2016). But,
even though Airbnb does not have a direct impact on higher-end hotels, it is still one of the most
disruptive innovations of the 21st century (Koh & King, 2017). Following this statement, how does
the impact of Airbnb on the tourism sector relate to the lower-end budget hotels? And how can it be
related to the impact on similar non-hotel accommodations, like Bed-&-Breakfasts?
Zervas et al. (2017) founded that Airbnb negatively affects the revenue of local hotels in Texas. To be
more specific, ‘’a 1% increase of Airbnb listings led to a 0.05% loss of quarterly hotel revenue’’
(Varma et al., 2017, p.229). Also, the impact of Airbnb on lower-end hotels was much higher than the
impact on high-end and luxury hotels. In addition to this, Koh & King (2017) investigated the impact
of Airbnb on Singapore’s budget hotels. Due to the low prices charged by hosts of Airbnb residents,
the offerings of Airbnb compete directly with the low-end one- and two star budget hotels (Koh &
King, 2017). Moreover, as most Airbnb accommodations provide guests with localised experiences
for the same price as low-end hotels, it became harder for these hotels to keep their revenues.
The main problem the competition of Airbnb face is the lack of legislation in some countries. To
govern the Airbnb operations, Amsterdam decided to restrict their citizens by allowing ‘’residents to
lease out their properties for a maximum of two months per year, for up to four persons each time
(Koh & King, 2017, p. 411). However, Airbnb still remain mostly unregulated in Asia, allowing local
residents and entrepreneurs to compete directly with the low-end budget hotels. Although Airbnb
attracts a different type of tourist, it is still a threat to low-end hotels as long as Airbnb is not
regulated.
But what about the competition with non-hotel accommodations? Following the article of Guttentag
et al. (2017), Both users of Airbnb and other non-hotel accommodations liked the unique nature and
personal touch of these accommodations. Most of the B&B’s are located outside the city, to enhance
this unique character. Besides, 70% of Airbnb properties are located outside main hotel districts
(Zervas et al., 2017). From this it can be deduced that Airbnb pose a serious threat to local B&B’s
owners, because most B&B’s are located outside hotel districts as well. In addition, Josjah Thalen
(2016) conducted an interview with Alaine Kruithof, co-founder of Buitenplaats Natuurlijk Goed,
about the impact of Airbnb on the B&B branch. She was asked about her opinion about Airbnb in
general and the comparison with regular B&B’s. According to Alaine Kruithof, Airbnb was mainly
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bounded to large cities, where most of the accommodations do not really count as a B&B. The
problem is that these accommodations are ran by third parties who want to make big profits, rather
than personal hosts who liked running a B&B for fun. When booking a B&B, personal attention,
locality and breakfast are all part of the total experience. Airbnb lacks to provide such an experience,
as most people just want to book a cheap alternative to regular hotels. Following Alaine Kruithof,
Airbnb can be seen more as ‘’illegal hotels, rather than B&B’s’’ (Thalen, 2016). However, Airbnb still
pose a threat to local B&B’s, as local owners need to meet all kinds of regulation- and legislation
laws, like taxes and fire prevention systems. She ends her interview with the statement that she
fosters competition, as long as the game is played by the same rules.
Concluding from the above, B&B’s owners need to find ways to respond to the concept of Airbnb, as
most of the accommodations are located outside hotel districts and competing price-wise with both
B&B’s and low-end budget hotels. Although B&B’s seem to turn out distinctively from ordinary
Airbnb accommodations, it is still interesting to investigate in what way local B&B’s owners see
Airbnb as a threat and how they react on it. In the last paragraph, those response strategies are
being discussed.

Responses to disruptive innovation: Airbnb and Bed-&-Breakfasts
Disruptive strategic innovations differ from regular innovations in ‘’a way of playing the game that is
both different from and in conflict with the traditional way’’ of doing business (Charitou & Markides,
2003, p. 56). Following the same article, these disruptive strategic innovations share some
characteristics: they emphasize different product and service attributes in comparison with
traditional innovations; they start out as low-margin businesses and are unattractive to established
companies until they start growing; and these innovations eventually grow to capture a large share
of the established market (Charitou & Markides, 2003).
In the end, all established firms recognize that the new innovation is in conflict with the established
way of doing business. This results in a situation where established companies need to develop a
new combination of tailored activities and thus a response strategy to react to the disruptive
innovation. The main problem established firms encounter is competing in both positions
simultaneously, leading to potentially negative results. In this way, they need to focus on the
traditional business and the new innovation at once. In the article of Charitou & Markides (2003), five
responses to disruptive strategic innovations are being discussed, together with a two-by-two matrix
which combined these different strategies with respectively the ability- and the motivation to
respond. Every response strategy will be discussed separately and be linked to Bed-&-Breakfasts.
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Focus on and invest in the traditional business
One way to respond to disruptive strategic innovations is making the traditional way of competing
even more attractive and competitive. A big misunderstanding of these types of innovations is that
the new way of doing business will overtake the traditional way. As with technological innovations,
the new technology usually overtake the old technology. But, with strategic innovations, the new
way of doing business grows to a certain level, but fails to overtake the traditional market as a whole
(Charitou & Markides, 2017). A nice example is Gilette, the world-leading shaving company. When
the competition introduced disposable razors, Gillette responded by focusing on their traditional way
of doing business and redesigned their product.
B&B’s owners could use this response strategy by focusing on and improving their unique selling
points, like ambiance, personal services and the sharing of local knowledge with their customers.
After all, Airbnb is an example of a strategic disruptive innovation, failing to fully overtake the
accommodation sector.
Ignore the innovation – It’s not your business
Another way of responding to strategic disruptive innovations is to completely ignore it. The new
way of doing business is likely to target different customers, offering divergent value propositions
and requires different skills and resources (Charitou & Markides, 2003). As with Airbnb, most people
who are booking their accommodation at the website of Airbnb are seeking for a cheap deal, rather
than looking for a nice and cosy Bed-&-Breakfast. Moreover, Airbnb differs from regular B&B’s in
provided services and additional extras. Following the latter, it can be deduced that Airbnb is indeed
focusing on a different kind group of customers, resulting in a situation where owners of local B&B’s
can simply ignore the innovation, rather than respond to it.
The main difference between this strategy and the first one, is that this strategy assumes that there
is no threat whatsoever, whereas the first strategy is being seen as a threat on itself, resulting in
companies making their business more attractive relative to the disruptive innovation.
Attack back – Disrupt the disruption
Instead of embracing the innovation by playing the second game as well, companies disrupt the
innovation by playing a new, third game. The main focus of established firms, here, is to determine
their skills and competences and come up with a new product that is likely to disrupt the disruptive
innovation. A nice example is the Swiss watch company, who dominated the market until the 1960s.
This company was known for their excellent quality and accuracy, so disruptive innovators rather
chose to focus on price and functionality. Instead of responding to the new product by adopting it,
Swiss came up with the Swatch, which was mainly focused on style. Ever since, Swiss became the
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biggest watch company with over 100 million sold in more than 30 countries (Charitou & Markides,
2003).
This strategy is maybe difficult to relate to the owners of B&B’s, as Airbnb is built upon a web-based
platform, combining the traditional hoteling business with the sharing economy. It would be a
challenge to came up with a third game, by introducing a totally new product or service within the
accommodation sector. However, attacking back introducing regulations and legislations by the
government to slow down growth potential of Airbnb could be a solution. Another example is letting
B&B’s work together and provide arrangements where guests could travel between bed and
breakfasts on their own.
Adopt the innovation by playing both games at once
The most simple form of responding is to adopt the disruptive innovation as it is. However, the
biggest struggle for established firms is how to adopt it. According to Charitou & Markides (2003),
62% of the firms who decided to adopt the innovation established a separate business unit. The main
success of such a business unit can be related to the degree of decision-making autonomy given to
the new unit and the amount of synergy between the parenting firm. As with the previous response
strategy, it will be a challenge to establish a separate business unit as an owner of a B&B. Because
Airbnb is an example of a strategic disruptive innovation and local owners of B&B’s do not have the
skills, competences nor budget to make a similar product, the only way to adopt it is to accept it and
make use of it. For example, they could make use of the Airbnb platform by putting their rooms on
the Airbnb website, hoping to attract more customers for their local B&B’s.

Embrace the innovation completely and scale it up
The pioneers are always the firms with the arrows in the back. The big advantage of being a second
player is to reduce risk, reduce the R&D costs and the possibility to leapfrog your opponent. As with
the last response strategy, established firms usually have the skills and competences to do this.
When a new entrant introduced a disruptive innovation in a certain market, established firms can
‘’abandon their existing ways of playing the game and embrace the disruptive strategic innovation
wholeheartedly’’ (Charitou & Markides, 2003, p.62). To let an innovation succeed, it is important to
come up with a new technology or strategic idea and create a market for it. However, both activities
do not necessarily have to be carried out by the same company. When a new innovation is
introduced, established companies can steal the idea and expanding it into a proper new product or
service.
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Again, it is hard for local B&B owners to steal the idea of Airbnb, as they likely do not have the
budget to develop a substitute. Besides, Airbnb is already on the market since 2008, so ‘stealing’ the
idea is not even possible.
So, when to use the right response strategy mainly depends on the kind of business the new
innovation is being developed for and the ability and motivation to respond to the innovation in the
first place. Again, Charitou & Markides (2003) provided a two-by-two matrix in where the different
responses are being placed on the two axles, based on the amount of ability- and motivation to
respond. The ability to respond is determined by the portfolio of skills and resources; the motivation
to respond is determined by
the rate the innovation is
growing and how threatening
it is to the main business
(Charitou & Markides, 2003).

Met opmaak: Standaard

Conceptual model
Considering all the above, the following conceptual model can be deduced:
Focus & invest in
traditional business
Ignore the Innovation
Impact of Airbnb
on local B&B’s

Disrupt the
Innovation by
attacking back

22

Adopt Innovation by
playing both games at
once
Embrace Innovation
and scale it up

First, the impact of Airbnb is being measured by asking the owners whether Airbnb has an impact on
their B&B performance in the first place and to what degree. Based on this impact, the owners can
response in various ways, described in the previous chapter. To indicate how this conceptual model
is measured, a further elaboration of the model is given in chapter 3, alongside with a description of
the used methods and the questionnaire.

Met opmaak: Standaard

Methodology
Case study
To answer the research question what kind of possible response strategies B&B owners might use to
counteract the impact of Airbnb on their business, a case study is most suitable. According to
Verschuren and Doorewaard (2010), it is preferred to do a case study when using a small number of
cases. As Bennet (2004) discussed in his article, ‘’there is a trade-off between achieving a high level of
construct validity, which is easier to do in case studies, and establishing a high level of external
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validity, or the ability to apply findings across a wide population of cases, which statistical studies are
better suited to doing’’ (Bennet, 2004, p.34). In other words, it is better to focus in detail on a small
number of cases, in order to better fill the gaps in existing research, rather than seeking for broader
generalizations. Within this research, it is better to focus on a couple of B&B’s owners in more detail,
rather than focusing on a thousand and still don’t know the exact variables contributing to the
research question. Furthermore, in comparison to a survey, the case study methods allow in-depth
exploration of a phenomenon that is not yet well described (Yin, 2009). Although local B&B owners
are likely to suffer from Airbnb, it is not yet investigated nor described in the literature to what
extent and how this is the case. As this is a new topic in current literature, the nature of this research
is explorative.
So, the nature of the impact on local B&B’s in this research is an explorative one.
The advantages of case study methods implies the identification of new variables and attaining high
levels of construct validity (Bennet, 2004). To achieve high levels of construct validity, multiple
sources of evidence must can be used during the data collection phase (triangulation). Also, by using
interview transcripts, cross checks can be made between cases or between different sources of data
afterwards (Riege, 2003). Another advantage is the identification of new variables during the case
study research. Like with every research method, it is based on grounded theory. However, when the
researcher asks the participant if he was thinking A or B, he might answer that he was thinking C. In
this way, a new variable is created. In comparison, statistical methods lack any of this freedom in
their exploratory data analysis (Bennet, 2004).
A case study is defined as a study which ‘’focuses on one or several cases that are explored in depth,
integrates diverse styles of observational evidence and potentially sheds light on a broader
population, which it represents in an imperfect manner’’ (Gerring & Cojocaru, 2016, p. 3). This means
that the outcome of a case study only mirrors the population to a limited extent, as a case study
cannot be seen as fully generalizable. To select the right cases, a few criteria must be met. First, any
chosen case for in-depth research must afford enough data to address the research question.
Further, these cases must be reliable and accessible (Gerring & Cojocaru, 2016). Within this research,
owners of small- and medium sized B&B’s are asked to give their opinion about Airbnb, how they see
it as a threat and what actions they undertake. Second, cases must be independent of each other and
of other cases in the population. Third, the representativeness of the cases must be high enough to
represent a larger population. In this research, both small- and medium sized B&B owners are
interviewed to find out whether Airbnb has an impact on their business. If only small-, amateurish
owners are interviewed, the results will be biased for the larger population, since the impact for
larger, more professional B&B owners is likely to be bigger.
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Further, like with every research method, reliability and validity of case study methods must be taken
into account. In the article of Riege (2003), both concepts are described, alongside with some ways
to achieve them. Reliability is defined as ‘’the demonstration that operations and procedures of the
research inquiry can be repeated by other researchers which then achieve similar findings’’ (p, 81).
For case study methods, this might cause some problems. People cannot be compared with
traditional measurement models used in quantitative research. They can differ in the way they think
about certain topics, their mood can differ which might have an impact on the output of the case
study or they can simply change their mind during the research. But, to enhance the reliability within
case study research, the following statements can help: record observations and actions as concrete
as possible, conduct pilot studies to test the way of questioning and its inner structure, make use of
(semi)structured interviews and record data mechanically by using a phone or a tape recorder (Riege,
2003). All of these actions have been applied to this study. The semi-structured interviews have been
recorded with a mobile phone and the owner of B&B de Slaperij was thrilled to discuss the questions
in advance, in order to make changes to the questions if necessary. The purpose of this pilot-study is
described in the methodology and the outcome can be found in the appendices (Table 1).

To enhance case study validity, internal coherence of the output can be achieved by cross-checking
the results after the interviews have been taken place (Yin, 1994). Within this study, nine interviews
have been conducted, transcribed, coded and divided into ten categories. Within these categories, all
the quotes from the nine interviewees that have been coded are written down. In this way, it is much
easier to cross check the results and compare them with each other. These transcripts, coding tables
and coding categories can all be found in the appendices.
Further, it is very important to clarify the scope and boundaries in the research design phase for
achieving analytical generalisations (Riege, 2003). Also, according to the article of Yin (1994), a
comparison with the existing literature must be made in the analysis part of the research. In doing
so, contributions can be generalised within the boundaries and scope of the research in specific; not
to the population at large.

In the next part, a description of case selection is given, together with the data collection, data
analysis, operationalization and question list.
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Case selection
Before a case study can be conducted, a proper consideration which strategy to use is needed to
select the right cases. According to Nielsen (2014, p. 570), a case can be defined as ‘’a spatially
bounded phenomenon, observed at a single point in time or over some delimited period of time’’. To
select the right cases, Seawright & Gerring (2008) described seven different strategies: deviant,
diverse, typical, influential, most similar, extreme & most different. Within this research, the best
suitable strategy to be used is the most similar case selection technique. In the context of this
research, the other strategies will not be further discussed.
This most similar technique implies choosing two or more cases that are similar on most
characteristics, but differ on some other aspects (Nielsen, 2014). This method is ideally suited for this
research, because every case shares common characteristics with other cases. For instance, every
informant is in the possession of a Bed-&-Breakfast, but not every informant will be harmed by the
activities of Airbnb. Further, even if more owners are threatened by the activities of Airbnb, their
response strategies can differ. To proceed this technique, the following steps must be taken: defining
relevant cases, identifying similar variables of interest, identifying variables that vary among the
different cases and selecting the desired number of cases (Nielsen, 2014). To select the right cases,
every case must consist of an informant owning one or more Bed-&-Breakfasts. Moreover, these
informants must take the process seriously to prevent data to be useless and low in validity. Since
this research is exploratory, the variables contributing to the research question are largely unknown.
Therefore, identifying variables beforehand is difficult. To emphasize the representativeness of this
study, a minimum of eight ten cases is needed to clarify the impact of Airbnb on local B&B’s.
Cases

Two- or more Located in

Close to Nijmegen

B&B as main

rooms

Nijmegen

(within 15km)

income

1.

B&B De Goffert

No

Yes

Yes

Yes

2.

B&B De Slaperij

No

No

Yes

No

3.

B&B Hunnerzijds

No

Yes

Yes

No

4.

B&B Waaldijk

No

No

Yes

No

5.

B&B Het Oude

No

No

Yes

No

Pomphuisje
6.

B&B Westzijde

Yes

Yes

Yes

Yes

7.

B&B De Pastorie

Yes

No

Yes

No

8.

B&B Bottendaal

Yes

Yes

Yes

Yes

9.

B&B Het Balkon

Yes

No

Yes

Yes
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As you can see in the table above, all of the informants’ B&B’s are located in the area of Nijmegen. In
terms of validity of this study, it is better to compare B&B’s which are located closely to each other,
rather than multiple B&B’s which are distributed throughout the entire country. After all, the amount
of Airbnb’s can largely differ among two different cities.

Data collection

Met opmaak: Standaardalinea-lettertype

Following the article of Sullivan-Bolyai, Bova & Singh (2014), when collecting data from informants,
researchers have many ways to collect the necessary information about their research informants.
Choosing the right method mainly depends on the nature of the research question and the kind of
data that needs to be collected. According to Sullivan-Bolyai et al. (2014), the different datacollection methods can divided into five distinctive types: observational methods, records or
available data, questionnaires, interviews & physiological measurements.
Within this study, the interview- and questionnaire methods are best suitable.

Met opmaak: Regelafstand: Meerdere 1,15 rg

Physiological measurements
These measurements are used to determine the informants’ physical health, such as blood pressure,
weight and temperature. Within this research, this method is of no importance whatsoever.

Observational methods
These methods are used if the researcher wants to know how informants behave under specific
conditions. Further, observations can be used for providing additional information about the
informant individually or a particular group. This method is best suitable in complex research
situations which need to be investigated as total entities, rather than measured in parts, because the
group processes themselves needed to be viewed as a whole (Sullivan-Bolyai et al., 2014). Since this
research is focused on the impact of airbnb on local B&B’s and the response strategies of their
owners, observation is not the most suitable method, as this research requires in-depth information
from the owners.
Interviews and Questionnaires
‘’The interview is a method of data collection in which a data collector questions a participant
verbally’’. In contrast, ‘’the questionnaire is an instrument designed to gather data from individuals
about knowledge, attitudes, beliefs and feelings’’ (Sullivan-Bolyai et al., 2014, p295). The main
difference between both methods is the way the questions are asked by the researcher, alongside
with the degree of involvement in the process. Questionnaires are mostly closed-ended and
structured, whereas interviews are more open-ended and semi-structured based. Whether to use
interviews or questionnaires mainly depends on available instruments, relative costs and the nature
of the research. However, interviews have some particular advantages over questionnaires. First, the
rate of response is almost always better than those of questionnaires. Because interviews are more
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personal, informants are less likely to simply hang up the phone or slam the door in your face. With
questionnaires, it is much easier to throw it away or take it less serious (Sullivan-Bolyai et al., 2014).
Also, interviews allow researchers to build in safeguards in situation where clarification is needed.
For instance, when informants do not understand the question properly, the researcher can clarify
misunderstood questions. Moreover, the sequence of the questions can be changed during the
interview, if some questions are already answered accidentally. Finally, interviews allow researchers
to gather rich and complex data by the use of open-ended questions (Sullivan-Bolyai et al., 2014).
Following the latter, the interview technique seem to be best suitable for this research, as it allows
in-depth understanding of the informants’ way of thinking, by the use of open-ended questions.

Operationalisation
To answer the research question, two operationalisation schemes must be distinguished. As
mentioned before, the impact of Airbnb is being measured by asking the owners whether Airbnb has
an impact on their B&B performance and to what degree.
Construct

Dimension Indicator

Performance General

-

Introduction

Item
-

Tabel met opmaak

What do you know about Airbnb in

of local Bed-

general? And is there something you

&-Breakfasts

want to know about Airbnb?
-

Competition

-

Met opmaak: Standaard, Geen opsommingstekens of
nummering

In what way do you experience
competition from other B&B’s and
Hotels or sharing platforms like Airbnb
home rentals? (Koh & King, 2017).

-

If you see Airbnb as a competitor, in
what way do you think Airbnb reaches
out to a different segment from your
B&B? (Koh & King, 2017).

-

Amount of
guests
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Met opmaak: Standaard, Geen opsommingstekens of
nummering

-

Do you notice a decline in monthly

Met opmaak: Standaard, Geen opsommingstekens of
nummering

guests, and in what way do you think
Airbnb plays a role in it?
Financial

-

Amount of

-

revenue

Do you see a decline in monthly
revenue, and in what way do you think
Airbnb plays a role in it?

-

Price

-

Met opmaak: Standaard, Geen opsommingstekens of
nummering

Do you receive requests from guests
asking you to lower your prices, since
Airbnb is a cheap alternative? And
how do you cope with this?

-

Are you planned to compete with
Airbnb residents pricewise? If so,
how?

Structural

-

Future

-

strategy

Are you planned of changing your
strategy of doing business in the
future? If so, how?

-

Business

-

In what way do you think the business-

model

model of Airbnb is fair, compared to

Airbnb

the competition?

Met opmaak: Standaard, Geen opsommingstekens of
nummering

Based on this impact, the owners can response in various ways, described by Charitou & Markides
(2003). To find out which response strategy informants used or will use in the future, a next
operationalisation can be composed.
Construct

Dimension

Response

Focus on

strategies

and invest

Indicator
-

Provided

Item
-

services

How did you improve your (additional)
services to better compete with

in the
traditional

Tabel met opmaak

Airbnb?
-

Strategy

-

Met opmaak: Standaard, Geen opsommingstekens of
nummering

What other changes did you make in

business

your traditional way of doing business,

(Charitou &

since the establishment of Airbnb in

Markides,

2008, like with your strategy?

2003).
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Ignore the

-

Competition

-

innovation –

In what way do you feel Airbnb is a
direct competitor or a serious threat to

It’s not your

your business?

business

-

Are you planned to take actions in the

(Charitou &

future to better compete with Airbnb?

Markides,

If so, how?

2003).

-

Customers

-

Do you worry about losing potential
customers to the services of Airbnb,

-

and have you thought about a solution?
Attack back

-

– disrupt

New

-

concept

Met opmaak: Standaard, Geen opsommingstekens of
nummering

Met opmaak: Inspringing: Links: 1,27 cm, Geen
opsommingstekens of nummering

Have you thought about ideas on how
to counteract the activities from Airbnb

the

with a total new concept?

innovation.
(Charitou &
Markides,
2003).
Adopt the

-

innovation
by playing

Online

-

platform
-

Price

In what way do you make use of the
website of Airbnb

-

Have you thought about charging

both games

customers from Airbnb with different

at once

prices? If so, how?

(Charitou &

-

Services

-

Met opmaak: Standaard, Geen opsommingstekens of
nummering

Have you thought about skipping

Markides,

extensive services, like breakfast and

2003).

personal attention to lower your prices,
like Airbnb does? And in what way?

Embrace

-

Imitation

-

the
innovation
completely

In what way have you thought about
imitating Airbnb and make it better?

-

New
concept

-

Met opmaak: Standaard, Geen opsommingstekens of
nummering

In what way have you planned to take
over certain aspects of Airbnb and

and scale it

come up with a new business? In other

up (Charitou

words, have you thought about a new

& Markides,

business which competes with Airbnb

2003).

on a different level?
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Pilot-study
In accordance with Riege (2003), conducting pilot studies could enhance the reliability validity of the
case study. As with this study, the questions mentioned in the previous chapter were being discussed
in more detail with one of the small B&B’s owners, named Ilze de Vries. Ms. De Vries owns a small
Bed-&-Breakfast in the outside areas of Groesbeek, near the German border. Not entirely
coincidental, she is a close relative of mine. In the past months, she faced more competition from
various newly opened B&B’s and small Airbnb apartments. Given this situation, I wanted to
investigate this impact in more detail. Because Ms. De Vries is a close relative, she was thrilled to
contribute to this study, not just by taking the interview alone, but by discussing the interview
questions in advance as well. The results of the pilot study can be found in the appendices (Table
1).table below. In general, few changes were necessary in this pilot study. Overall, the questions
were clear, distinctive and excluded the other questions.

Performance of local B&B’s

Questions

General

No remarks

Financial

Q1: Looks a lot like the previous question. This specific question is

Tabel met opmaak

focused on the financial decline in monthly revenue, whereas the
previous question in the general part was focused on the decline in
monthly guests. But, a decline in monthly guests does not
necessarily result in the same financial decline. So, these two
questions remain unchanged.
Structural

No remarks. In general, the questions resulted in a shake-up, which
was a good thing, according to Ms. de Vries. She had not thought
about this matter on this level and the questions helped her realize
she could take actions to respond to the threat of Airbnb.

Response strategies

Questions

Response 1

Q2: This question is focused in specific on the improvement of
services.
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Q1: This question is focused on the potential change of strategy in
general. However, the distinction among those questions was not
clear for Ms. de Vries. In order to make this distinction more
noticeable, the sequence of the questions was changed. Also, by
emphasizing other changes in the second question, the distinction
between the change in services and the change in strategy is made
more clear.
Response 2

Q1: Following de Vries, the nature of the question was slightly soft.
To overcome this and make it more threatening, the part about
Airbnb posing a serious threat to the business is added.

Response 3

No remarks.

Response 4

No remarks.

Response 5

No remarks.

In general, few changes were necessary in this pilot study. Overall, the questions were clear,
distinctive and excluded the other questions.

Data analysis
To analyse the raw data in order to answer the research question properly, the grounded theory
approach will be best suitable. Following Pandit (1996), the grounded theory approach is built upon
five analytic phases: research design, data collection, data ordering, data analysis and literature
comparison. In the previous paragraphs, I already discussed the first two phases, alongside with a
description of how the phases are being executed.
The data ordering phase is discussed by Pandit (1996, p.9) as ‘the arraying of events into a
chronologic timeframe permits the investigator to determine causal events over time, because the
basic sequence of a cause and its effect cannot be temporally inverted’. As I discussed in the first
paragraph of this chapter, triangulation of data can improve the reliability of your case study. The
data ordering phase, mentioned by Pandit (1996), is mainly focussed on the observation of
informants. When conducting an observational study, it is very important to keep the sequence of
the events the same. But, this study only makes use of in-depth interviewing, so this phase is not
really necessary.
The data analysis phase, however, is of much greater importance within this case study. When all the
raw data is being collected and the transcripts of the interviews are printed, the next step is to
analyse the data by generating concepts through the process of coding. Coding is defined by Pandit
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(1996, p.10) as the operation by which data are broken down, conceptualised, and put back together
in new ways’. By doing so, new theories can be built from this data. When a case study has an
explorative nature, like this study, you start with the process of open coding. This process of open
coding is based on labelling and categorising certain phenomena that occur when reading the
transcripts. Sometimes, a specific code is only used a couple of times, whereas other codes are used
more often. After reading all the transcripts, I composed a coding scheme table which can be found
in the appendices (Table 2)table down below.

4. Reden van B&B
5. Kosten bouwen B&B
6.Hoeveelheid kamers
7. Privacy belangrijk
8. Strategie wijziging
9. Prestatie B&B
10. Kennis van Airbnb
11. Gebruik maken van Airbnb
12. Hoelang al een B&B
13. Hoeveelheid klanten vanuit Airbnb
14. Locatie B&B
15. Concurrentie van Airbnb
16. Concurrentie van B&B's
17. Tevredenheid gasten
18. Prijsverschillen B&B's
19. Marktsegment Airbnb
20. Type gasten Airbnb
21. Minder aanvragen door Airbnb
22. Prijs Airbnb
23. Type gasten B&B
24. Daling omzet
25. Aanvraag voor lager tarief
26. Boekingen via Booking.com
27. Boekingen via B&B.nl
28. Prijs wijzigingen
29. Mate van luxe B&B
30. Prijs B&B
31. Eerlijkheid van Business-model Airbnb
32. Eisen voor B&B's
33. Leeftijd eigenaar
34. Focussen op traditionele business

35. Verbeteren van service
36. Afkomst gasten B&B
37. Actie ondernemen tegen Airbnb
38. Concept van Airbnb
39 Airbnb Amsterdam
40. Prijsverschil Airbnb & B&B
41. Elimineren van service
42. Wijzigingen algemeen
43. Airbnb imiteren
44. Aspecten Airbnb gebruiken voor nieuw bedrijf
45. Klanten vanuit ziekenhuis
46. Bedrijfsvoering van de B&B
47. Airbnb aanvallen met nieuw concept
48. Onafgebroken verhuur van Airbnb
49. Splitsing Airbnb/B&B in toekomst
50. Overlast Airbnb
51. Concurrentie van Hotels
52. Weren van bepaald type gasten
53. Sfeer B&B
54. B&B als hoofdinkomen
55. Verhuur voor meerdere dagen
56. Flexibiliteit prijzen
57. Mond-tot-Mond reclame
58. Boekingen van 1 nacht
59. Gasten die vaker boeken
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60.Hekel aan recensies
61. Boekingen via andere platforms
62. Uber
63. B&B + Arrangementen
64. Toeristen belasting
65. Ontbijt inclusief

The next step of the data analysis phase is to compare similar incidents or codes and group them
together into the same conceptual label. This process of grouping codes at a more abstract level is
called categorising, or axial coding (Pandit, 1996). When reading the transcripts, certain codes can be
linked together, because they can be related to the same topic. After linking these codes, a category
of corresponding codes arise. The name of these categories is based on what the codes say about the
topic. These categories, then, can be used as headings in the empirical section of the next chapter to
discuss the data and answer the research question. The first six categories are combined into a
general introduction. The other four categories are described separately, because they represent the
different response strategies the owners have used. All the categories can be found in the
appendices (Table 3).Within this study, the codes mentioned above are allocated to the next
categories:

Category: Introduction to the B&B’s and their owners
Code:
4, 5, 6, 7, 12, 14, 33, 54, 29, 53, 60, 65
Category:
Code:

Competition
15, 16, 51, 21

Category:
Code:

Type of Guests
17, 20, 23, 36, 45, 52, 59

Category:
Code:

Price
18, 22, 28, 30, 40, 56, 25, 64

Category:
Code:

Performance
9, 24, 26, 27, 61, 58, 55, 46, 57, 13

Category:
Code:

General opinion about Airbnb
31, 32, 38, 39, 50, 19, 48, 62

Tabel met opmaak
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Category:
Code:

Focus on traditional business
8, 34, 35, 42, 49, 41

Category:
Code:

Disrupt the innovation
37, 47, 63

Category:
Code:

Adopt the innovation
10, 11

Category:
Code:

Embrace the innovation and scale it up
43, 44

The amount of cases needed mainly depends on the amount of useful information obtained from the
previous cases. In context of this research, I wanted to conduct at least 10 interviews to answer the
research question, divided amongst five B&B’s with multiple rooms and five B&B’s with a single
room. However, after conducting five interviews, I already began to see some patterns and little new
information was provided by the informants. Following Pandit (1996), theoretical saturation occur
when the additional value of new data is minimal. So, following this principle of theoretical
saturation, I decided to conduct nine interviews, whereof four of them were held by owners of
multiple room B&B’s and five of them by smaller, single-room B&B’s..
The last phase of the grounded theory approach is the literature comparison phase. This phase is
defined as the comparison of the emerged theory with the existing literature and examine what is
similar, what is different and why these differences and similarities occur (Pandit, 1996).
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ResultsEmpirical data
The first section of this chapter consists of a general description of the differences between B&B’s
and Airbnb’s and in what way Airbnb has an impact on B&B’s in the first place, according to the nine
owners. In the second part of the empirical data the actual response strategies are being discussed.

Differences between Airbnb and B&B’sIn the first part section of the result
sectionempirical data chapter, a general description of the B&B owners is
given, alongside with their performance and their opinion about Airbnb and
the way Airbnb has an impact on their business. In the second part, the
actual response strategies are being discussed.
Met opmaak: Kop 2

According to the nine owners that have been interviewed, there are a couple of important
differences that affect the impact of Airbnb on their business.
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In terms of privacy, the main difference with Airbnb is that B&B’s provide privacy in any case,
whereas an Airbnb does not necessarily. When booking an Airbnb, there is a chance you book only a
single room in someone’s own house. This results in a lack of privacy for both the tenant and the
owner. Most of the time, when booking a B&B, the B&B itself is located in a separate area of the
house, in order to emphasize the feeling of privacy. The owner of B&B de Slaperij claimed that:
‘My guests really liked the idea of having privacy, which is the main reason they come here in the first
place’
The owner of B&B Hunnerzijds emphasized this statements by claiming that:
‘People want all the comfort and privacy a B&B gives them. Privacy itself is so goddamn important’
Following these statements, guests from Bed and Breakfasts seem to have different preferences than
guests from Airbnb’s, in terms of privacy. In other words, their key factors differ from those who use
Airbnb as accommodation. According to Varma et al. (2016), key factors are defined as factors
influencing the selection of any accommodation, such as location, facilities and price. These facilities
include not only privacy, but also personal attention, atmosphere and cleanliness of the
accommodation itself. According to all nine owners, the atmosphere of their B&B was different from
an Airbnb. In fact, none of them compared their B&B directly with Airbnb, but rather with other
B&B’s in the neighborhood. But, these facilities does not affect the selection of accommodation
alone. As stated, another important key factor is the location.
In terms of location of the B&B’s that have been included in this study, the owners stated that the
location of their B&B’s and the ambiance of it was part of their unique selling point and therefore not
comparable with any Airbnb whatsoever. Following B&B de Pastorie:
‘A Bed and Breakfast is a place that adds something to the original concept of sleeping in another
house. A place that is beautiful, peaceful or nice to stay. An Airbnb does not necessarily have to be
like that’.

Met opmaak: Lettertype: Niet Cursief

This is only partly true, because the website of Airbnb offers guests the opportunity to book both
accommodations and experiences as well. For instance, when I look at my own experience, I recently
wanted to book an Airbnb at Lago Maggiore in Italy. They provided not only in the accommodation,
but in the opportunity of renting their boat as well. In this way, Airbnb is more than providing
apartments alone. But, looking at the locations of the people who I spoke during the interviews, most
of the locations could never be found at the website of Airbnb. Again, this is an important key factor,
considering the fact that the locations of some B&B’s could never be met by any Airbnb, since most
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of the Airbnb’s are located in city centers. Therefore, the choice to go for a B&B instead of an Airbnb
mainly depends on those key factors.
To go back to the statement of the owner of B&B de Pastorie, ‘A B&B is a place that adds something
to the original concept of sleeping in another house’. The reason for guests to choose for a B&B is in
line with the article of Guttentag et al. (2017). They say that users of non-hotel accommodations like
the unique character of the experience, the personalized services, the personal interaction with the
host and the possibility to gain useful local knowledge. This is further elaborated by Thalen (2016) in
an interview with Alaine Kruithof, co-founder of Buitenplaats Natuurlijk Goed. She states that Airbnb
is mainly bounded to large cities, where most of the accommodations do not really count as true
B&B’s. Moreover, when booking a B&B, things like personal attention, locality and breakfast are all
part of the total experience. Airbnb lacks to provide such an experience, as most people just want to
book a cheap alternative to regular hotels.
In terms of price, Airbnb offers both expensive and cheap alternatives to ordinary budget-hotels and
B&B’s. But, considering the key factors described by Varma et al. (2016), price is not the only factor
affecting the selection of accommodation. For guests who are interested in booking a B&B, price is
less of an issue, according to some of the owners. The owner of B&B het Pomphuisje said:
‘I have a good price and want to keep it that way, because the guests get the luxury for which they
pay me’.
When I asked her whether she was planning to lower her prices to better compete with Airbnb, she
stated that she was never going to do that. According to her, the type of guests coming to a B&B
differ from the type of guests booking an Airbnb. Again, this is emphasized by most of the owners I
spoke and is in line with the statements of Alaine Kruithof, stating that Airbnb attracts people who
are not interested in personal attention and overall experience, they just want a good price for their
accommodation. The differences between those guests is mainly based on age category and
preferences. The owner of B&B Waaldijk said that:
‘People who made use of Airbnb are likely to have a more adventurous, fast living life’.
This is in line with these statements:
‘People who use Airbnb are no older than 30-35 and looking for adventure, preferably without kids’
(B&B het Balkon);
‘Airbnb users are more likely to be city-orientated’ (B&B het Pomphuisje).
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The fact that the age category differs from those of Airbnb guests is emphasized by these
statements, because the people who come to a B&B want to enjoy the countryside or the tranquility
of the place itself. Airbnb users, on the other hand, are more city orientated and are looking for more
exciting experiences. Therefore, the impact from Airbnb on local B&B’s is likely not to be that fierce
as expected.
Another way of looking at the impact of Airbnb on local B&B’s is their performance and whether they
face competition from other Airbnb’s and B&B’s. In terms of performance, some owners experienced
small decreases in yearly revenue, but did not link this directly to Airbnb. Following the owner of B&B
de slaperij:
‘Revenue is decreasing, due to an increasing amount of other, competitive B&B’s in the
neighborhood, not because of Airbnb’.
This is interesting, because this B&B is located at the border of Germany. When you look at the
website of Airbnb, little to none Airbnb’s could be found in this area. But, B&B het Balkon offers 4
separate rooms and is located within 1500 meters of B&B de Slaperij. Since B&B het Balkon only exist
for a few years, the owner of B&B de Slaperij indeed experienced some serious competition. But, the
owner of B&B de Slaperij was not the only one mentioning the growing competition of B&B’s in
surrounding areas. When asking the owners about the impact from Airbnb on their business, most of
them did not even see Airbnb as a true competitor, or at least not as their greatest.
‘The amount of B&B’s has tenfold, compared to 12 years ago when I started the B&B myself’ (B&B
Westzijde).
This statement is in line with the statement of B&B de Slaperij, claiming that not Airbnb, but the
growing number of B&B’s resulted in more competition. A possible reason for this is described by
Zervas et al. (2017), stating that 70% of Airbnb properties are located outside main hotel districts.
Even though most B&B’s are located outside main hotel districts as well, that does not mean Airbnb’s
are located outside city centers as well, just as most of the B&B’s. Therefore, it makes more sense
the competition from other B&B’s is much heavier than from other Airbnb’s. Following Varma et al.
(2016), about hotel executives seeing Airbnb as a niche player, rather than a threat, owners of local
B&B’s seem to share the same opinion. They see Airbnb as one of many competitors, rather than a
competitor affecting their business directly. Following the owner of B&B het Balkon:
‘If you assume your own strength, I do not think the competition is that important’.
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Finally, the way owners think about Airbnb is an important aspect on how they might respond to it.
As known, Airbnb is one of the most recent examples of a disruptive innovation within the sharing
economy. Although the activities of Airbnb were being encouraged by most of the owners, the real
problem was how the original concept of Airbnb was transformed into a commercial company that
makes millions of dollars by letting people abuse the original concept.
‘The concept of Airbnb is very nice, but only when it will be executed the way it was meant to be. But
unfortunately, that does not happen. Nowadays, a lot of rental companies are being used by the
original owners of the building to make as much money as possible’ (B&B de Pastorie).
‘There is such a discrepancy between the story of the sharing economy and the alternatives which I
like, and Airbnb in practice, which is very commercial otherwise’ (B&B Westzijde).
These statements suggest that the original concept of Airbnb as part of the sharing economy is a
good thing, but the way it turned out in the past few years certainly not. This is in line with the
statement of Alaine Kruithof, claiming that the problem of Airbnb is that these accommodations are
ran by third parties who are focused on big profits, rather than personal attention to the guests and
enjoyment. Even though this is the case, Airbnb shows us there is a certain demand for another type
of accommodation rental. This is emphasized by Varma et al. (2016), stating that ‘the exponential
growth of Airbnb around the globe is clear evidence that the traditional hoteling business models are
giving space to newer and innovative models, like Airbnb’. The owners of B&B het Balkon and Slaperij
strongly agree, saying that:
‘I especially like the idea that new possibilities airise, because there is a certain demand for other
places, other concepts that are different from the concepts exisiting right now, like ordinary hotels.
The creation of Airbnb creates new possibilities and insights for established companies’ (B&B het
Balkon).
‘When there is a certain need and people respond to these needs, I think there is no such thing as
unfair competition’ (B&B de Slaperij).
So, based on these statements, none of them really had an aversion against Airbnb, but neither are
they saying that they all especially liked the concept nowadays.

Response strategies
Focus on the traditional business
In the second part of the empirical section, the possible response strategies, executed by the owners,
are being discussed in more detail. Whether to respond to a disruptive innovation mainly depends on
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either the motivation- and ability to respond (Markides, 2003). Following Charitou & Markides
(2003), the first response strategy is to focus on and invest in the traditional business. B&B’s owners
could use this response strategy by focusing on and improving their unique selling points, like
ambiance, personal services and the sharing of local knowledge with their customers
An important aspect of focusing on the traditional business is the change of strategy. When the
owners were asked whether they were planning to change their strategy in the nearby future, most
of them claimed their strategy was already sufficient when they started their B&B in the first place.
Therefore, they had little incentives to change it. Following Porter (1996), established companies
have little incentives to adopt or react to potential threats, when the new business model innovation
will likely attract a different group of customers. As with Airbnb, the people who are interested in
booking a B&B have other preferences and key factors (Varma et al., 2016) than those of Airbnb.
Moreover, following the same article of Porter (1996), people who react on the innovation by
changing their strategy, could face the danger of caught in the middle. Therefore, it is better to
remain strategy and focus on the traditional business.
Even though Airbnb was not seen as one of the biggest competitors, it is still good to keep focusing
on unique selling points, like atmosphere and personal attention. The owner of B&B het Balkon said:
‘I did not change the way of doing business in relation to Airbnb, but I became aware of the fact that
my breakfast and my location is my key selling point’.
This is a nice example of making the traditional way of competing even more attractive. She did not
change her way of doing business per se, but she became more aware of her strength and it is a good
thing to focus on these strengths. It turned out, most of her guests especially mentioned that both
her location and breakfast were outstanding.
Another important factor of focusing on the traditional business is whether the owners were
planning to change or eliminate additional services to better compete with Airbnb, since Airbnb does
not provide the same services a B&B does. Interestingly enough, none of the owners improved their
services in relation to Airbnb. Quoting the owner of B&B de Slaperij:
‘I do not want to eliminate additional services, since these services are the charm as well as the
strength of a B&B. if you remove these services, you are no better than an ordinary Airbnb’.
This is an important statement, because one of the main differences between an Airbnb and a B&B is
the way the host provides her services to her guests. This is the main reason why certain people
choose deliberately for a B&B, instead of an Airbnb and is in line with the article of Guttentag et al.
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(2017), claiming that users of non-hotel accommodations like the personalized service and
interaction with the host.
But there is a problem with eliminating services. Since people demand increasing luxury of their
accommodation with the price of an Airbnb, it becomes more difficult to stand out as a B&B owner.
For instance, when your selling point is your breakfast, but people do not want to pay the extra price
for it, it becomes much harder to keep focusing on you traditional business while keeping up with the
competition. A possible solution to this problem was stated by the owner of B&B Westzijde:
‘B&B’s got captured between the amateurish side of Airbnb on one hand and the luxury of hotels on
the other. The only solution is to place a B&B above the hotels, in such a way an Airbnb becomes the
cheaper variant of a B&B and hotel’.
In this way, both unique selling points and market position are enhanced, by placing a B&B above an
Airbnb, both price- and luxury wise.
Disrupt the innovation
The next response strategy to be executed by the B&B owners is disrupting the innovation. The main
focus of established B&B’s is to determine their skills and competences and come up with a new
concept that is likely to disrupt the concept of Airbnb.
Following Charitou & Markides (2003), a possible way to respond to Airbnb is to introduce
regulations and legislations by the government to slow down growth potential of Airbnb itself. Both
the owners of B&B Westzijde and B&B Bottendaal claimed that they would involve local politics to
slow down the increasing amount of Airbnb’s, or legislate the development of Airbnb in such a way it
would be fair competition. This is emphasized by the owner of B&B de Goffert, saying that:
‘I am likely to approach local politics to ask how they thought about Airbnb and whether they had
plans to do something about it. If the activities of Airbnb in Amsterdam would expand to Nijmegen, I
consider forming a front with other B&B owners’.
In this way, growth potential of Airbnb is disrupted by the use of local politics and is therefore a
response to Airbnb. Following Koh & King (2017, p. 411), ‘The municipality of Amsterdam decided to
restrict their citizens by allowing residents to lease out their properties for a maximum of two
months per year, for up to four persons each time’. Since Airbnb is not as popular in Nijmegen as it is
in Amsterdam, there is no direct need to restrict citizens with the same measures, but when it does,
some of the owners have a way to react on it.
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But, involving local politics is not the only way to disrupt Airbnb. The owner of B&B het Balkon came
up with the following concept:
‘I started my own small brewery with the slogan ‘van het zaadje tot het vaatje’. In this way, people
can get a tour throughout the entire process of growing the seed towards the process of making beer.
Eventually, they get the opportunity to consume a beer from the small brewery itself’.
This is a very nice concept as well, because in this way the owner used her skills and competences to
came up with new ideas. Following Lockyer (2005), this could be an important trigger point for guests
intended to book her B&B. Trigger points are defined as the set of reasons for an individual to select
an accommodation. Even though she saw this concept and her B&B separately from each other, it
could be a really good idea to combine these two into some sort of arrangements. In this way, those
trigger points are emphasized by providing her guests an extra experience.
The owner of B&B de Slaperij came with some other very interesting responses to disrupt Airbnb.
She said that:
‘I would transform the living room into a proper restaurant. In this way, guests from in- and outside
the B&B could order some food’. Moreover, she stated that:
‘One could start a booking site which is based on supply and demand. For instance, when people rent
your apartment and taking care of your pets, they get a discount. In addition, it will then be some sort
of website where you can get discounts by providing extra services as a guest’.
This second statement is rather brilliant, because in this way, the sharing economy is expanded with
the possibility of trading your services, like the concept of barter. Unfortunately, following the twoby-two matrix of Charitou & Markides (2003), the ability to respond to such an innovation is low.
Even though she had the motivation to build a website like that, there is a little chance she has the
financial assets to do so.
This response strategy turned out to be surprising, because I did not think people could come up with
new, original ideas that could compete with Airbnb in the first place. However, as with the other
strategies, these ideas were not invented in direct competition with Airbnb. But, even though this is
not the case, some of the ideas are really that good. Since Airbnb, like other hotels and B&B’s, is part
of the same accommodation sector, these ideas could indeed compete with Airbnb when executed in
the right way.
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Adopt the innovation
According to Charitou & Markides (2003), the most simple form of responding is to adopt the
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disruptive innovation as it is. In case of B&B owners, they could make use of the website of Airbnb
the same way they make use of other booking sites, like Booking.com or BedandBreakfast.nl.
However, when the owners were asked whether they made use of Airbnb, little of them actually did.
‘I am well aware of the services of Airbnb and made use of it for the past 4 years. But, within those
years, I only received 4-5 requests from Airbnb itself’ (B&B de Goffert).
Concluding from this statement, the owner of B&B de Goffert adopted the innovation by making use
of the website of Airbnb itself. But, the amount of requests that came from Airbnb was low. The
main reason could be that more than 70% of total requests are coming from the Booking.com
website. A downside to this website, just as Airbnb, is that the user must pay a commission every
time a reservation is made. Moreover, as users must fill in their online agenda one year in advance,
there is little room for flexibility. Even though this is not entirely the case with Airbnb, the owner
must still accept or deny every request. According to B&B Hunnerzijds, this is a problem:
‘The problem with Airbnb is that they take over your agenda in such a way, I need to accept or deny
every request. I do not want Airbnb to take over direction, because I want to keep direction for
myself’.
The only solution to this problem is simply not making use of Airbnb at all. As most of the owners
were affiliated with bedandbreakfast.nl and their own website, there was little urge to use Airbnb in
the first place, because those websites require only a yearly deposit without commission. Therefore,
as overall performance of their B&B’s was already sufficient, Airbnb was only used by some of them.
The reason not to use Airbnb is in line with the ability- and motivation matrix described by Charitou
& Markides (2003). Even though the threshold of using Airbnb is low, the motivation to respond is
determined by the rate the innovation is growing and how threatening it is to the main business.
Since this is not the case with most of the owners, it makes sense not to use Airbnb in the first place.
But, there seems to be another way to adopt the innovation. Quoting the same owner from B&B de
Goffert:
‘I have thought about the possibility to provide divergent services for either Airbnb and B&B, by
eliminating all the additional services like breakfast and personal attention when people make use of
the website of Airbnb, in order to lower the prices. On the other hand, when people make use of
Booking.com or my own website, I will provide all the extra services I eliminated with Airbnb’.
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This is interesting, because he then makes use of Airbnb, providing divergent services when people
make a reservation via Airbnb. In this way, he can compete with Airbnb’s and B&B’s both price- and
service wise. But, except for this owner, little of them actually adopted the innovation. They either
did not feel the need to do it or they received enough requests without using Airbnb or other
booking sites whatsoever.
Embrace the innovation and scale it up
Earlier in this thesis, I stated that to let an innovation succeed, it is important to come up with new
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technologies or strategic ideas and create a market for it. However, both activities do not necessarily
have to be carried out by the same company. When a new innovation is introduced, established firms
can steal the idea and expanding it into a proper new product of service. This is defined by Charitou
& Markides (2003) as embracing the innovation and scale it up. In more detail, it is about ‘abandon
their existing ways of playing the game and embrace the disruptive strategic innovation
wholeheartedly’’ (p.62).
But, when the owners were asked if they were planning to either imitate Airbnb or use aspects of
Airbnb to erect new concepts, they all said this was not the case. The owner of B&B het Pomphuisje
mentioned that:
‘That is not even possible, because Airbnb imitated the concept of ordinary B&B’s and hotels and
made it better, not the other way around’.
In addition, since Airbnb is already on the market since 2008, ‘stealing’ the concept of Airbnb and
make it better is not even possible. Besides, it is highly unlikely the owners have the budget and the
knowledge to come up with a better version of Airbnb, since this will cost them millions of dollars in
developing costs and they are not likely to possess the financial assets to do so. Therefore, when they
were asked whether they were planning to imitate Airbnb, they said this was not the case.
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Introduction to the B&B’s and their owners

Met opmaak: Kop 1

Multiple room B&B’s
Within this study, four multiple room B&B owners were asked to give
their opinion about Airbnb, how they might suffer from it and how
they had responded, or will respond in the near future to overcome
this threat. First, they were asked to tell something about themselves
and their B&B’s and why they started it in the first place.
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All the owners whom have been interviewed had their B&B located in,
or near, the city of Nijmegen. The reason for them to start a B&B was
because they either lost their job or quit their job, cause they wanted
to do something new. The owner of B&B De Pastorie in Groesbeek
always liked the concept of hotels and the possibility of being a host of
his own B&B, so he quit his job as a therapist and started his B&B in
2010. The main thing he liked about the concept of his B&B is the fact
that ‘he only see people for a very short time, which led into a short
time of providing personal services to his guests’. For him, this was the
main reason to start his B&B in the first place. For the other owners,
there was little difference concerning their reason to start a B&B. They
all had a job, but wanted something else. Except for the owner of B&B
Het Balkon. She had a regular job, but after she moved in with her
husband in his parents’ house, she wanted to do something with an old
barn they had. This house was located at the outside areas of
Groesbeek, close to the border of Germany, with a beautiful view over
the countryside. She wanted to ‘share this special place with other
people, by letting them drink a cup of coffee or an ice-cold beer at the
terrace she had made’. Furthermore, after her ‘Terras op Zondag’
became a success, she wanted to expand her concept even more. In the
year of 2016, the total renovation of the old barn was finished, which
resulted in 4 multiple rooms. The main reason for the owner, still, was
to ‘let people enjoy this special place and made them feel that they
discovered the place by accident’. However, after the B&B became a
huge success, she eventually decided to quit her job as well. For every
owner, except for the owner of B&B De Pastorie, their B&B can be seen
as their main source of income. B&B Bottendaal is slightly different,
because they receive over 2000 guests per year. This B&B has 10
rooms, but it is important to mention that it is not a pure B&B, but a
guest house as well.
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When the owners were asked if the atmosphere of their B&B was
different from an Airbnb, they all agreed. None of them compared
their B&B directly with Airbnb, but rather with other B&B’s in the
neighbourhood. Interestingly enough, the owner of B&B Westzijde
compared her B&B directly with the Mercure hotel, close to the central
train station of Nijmegen. She stated that ‘people especially liked the
atmosphere, the culture and the category of her B&B, which made
them feel like they are in a hotel, rather than a B&B’. In addition, her
B&B indeed covers a higher degree in luxury, compared to the other
B&B’s. The other owners agreed upon the fact that the concept of B&B
in general and their B&B in particular has a more in-house, cosy and
personal feeling than a hotel room or Airbnb.
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Single room B&B’s
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In contrast to the owners of multiple room B&B’s, 4 out of 5 owners
whom had been interviewed started their B&B, because they either
liked the idea of having a B&B, or their house was too big to use it all
for their own purposes. Instead of one owner, the B&B was not their
main income.
For instance, the owner of Slaperij de Vierdebaon moved to a bigger
house in 2008 and the owner of B&B het Pomphuisje had an old water
pump cottage on her property which was renovated into a newly built
B&B. The owner of B&B de Goffert, however, lost his job and decided
to renovate his loft for the use of a B&B as well. Again, in contrast to
the other owners, B&B de Goffert used to offer two rooms, instead of
one. However, after the owner figured out that more than 90% of his
guests booked both rooms at once, he decided to combine both rooms
and rented it all together.
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When I asked about the importance of privacy, almost everyone stated
that both their guests and themselves appreciated their privacy. When
booking an Airbnb, there is a chance you book only a single room in
someone’s own house. This results in a lack of privacy for both the
tenant and the owner. Most of the time, when booking a B&B, the B&B
itself is located in a separate area of the house, in order to emphasize
the feeling of privacy. Following the owner of B&B Hunnerzijds,
‘people want all the comfort and privacy a B&B gives them. Privacy
itself is so goddamn important’. Also, quoting Ilze de Vries from
Slaperij de Vierdebaon, ‘my guests really liked the idea of privacy,
which is the main reason they come here in the first place’. Following
these statements, I think an important difference between B&B’s and
Airbnb’s is emphasized, regarding their sense of privacy.
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Another important difference is the location of the B&B’s. Although
Airbnb’s can be found both in- and around the cities, some B&B’s are
located in the most beautiful or exotic places. For instance, B&B de
Slaperij has a wide view over Germany all the way up to Emmerich.
B&B het Pomphuisje offers her guests to stay in an old water pump
cottage and B&B Hunnerzijds has a whole basement with a private
garden for the guests to offer. All the owners agreed to the fact that the
location of their B&B’s and the ambiance of it was part of their unique
selling point and therefore not comparable with any Airbnb
whatsoever.
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Competition
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An important factor of the impact of Airbnb on local B&B’s is the
amount of competition the owners face from Airbnb itself. This
paragraph will elaborate on this topic, alongside with some
interesting additional information that occurred during the
interviews. Again, a distinction is made between the multiple roomand single room B&B’s.
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Multiple room B&B’s
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When asking the informants about the impact from Airbnb on their
business, most of them did not even see Airbnb as a true competitor,
or at least not as their greatest. Instead, they stated that not the
Airbnb’s, but the amount of B&B’s resulted in more competition.
Following the owner of B&B Westzijde, ‘the amount of B&B’s has
increased tenfold, compared to 12 years ago when I started the B&B’.
In contrast, the owners of B&B Bottendaal and het Balkon did not even
face true competition in the first place. Quoting B&B het Balkon, ‘If you
assume your own strength, I don’t think the competition is that
important’. She stated that every B&B has his own unique selling
points and that the competition is therefore not that important. A
small nuance has to be made here, because B&B het Balkon is located
in one of the most beautiful places in the area of Nijmegen. Therefore,
she distinguishing herself from the competition. Continuing on the
competition from other B&B’s, the owner of B&B Bottendaal claims
that ‘she did not see others as competitors, because she believes that
all the B&B’s reinforce each other. The more B&B’s there are, the more
tourists will follow’.
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However, the owner of B&B Westzijde did see Airbnb as a direct
competitor, but also mentioned that the competition from other
Hotels and B&B’s is no different. She said that ‘Although Airbnb is a
direct competitor, I personally do not see them as a direct competitor
myself, because I believe the people who stay here are different from
the people who stay at an Airbnb’. This topic will be further elaborated
in the next paragraph. Not only B&B Westzijde experienced
competition from Hotels, but the degree of competition differs
amongst the various owners. The owner of B&B Bottendaal believes,
again, that the type of guests who choose deliberately for a B&B do not
choose for a Hotel and vice versa. Also, the owner of B&B het Balkon
stated that Fletcher Hotels regularly offers a sleep + diner deal for
under 50 euros. Still, people who order this deal keep coming to her
‘Terras op Zondag’ to order a drink and enjoy the view. Her guests
emphasized that they especially liked the personal service, in
comparison to the service of Fletcher hotels. Again, it seems like the
owners believe that their B&B is part of a different market segment
compared to ordinary Airbnb’s and Hotels. This is interesting, because
you could say that the concept of this type of tourism is mostly the
same.
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When I asked whether they had less requests in the past years, most of
them stated that the amount of requests even increased. B&B
Bottendaal faced a small decrease in the amount of guests during the
winter period whereas B&B de Pastorie faced an overall increase.
However, even though there were changes regarding the amount of
guests, none of them said that it can be directly linked to Airbnb.
Single room B&B’s
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As with the multiple room B&B’s, the owners of the smaller B&B’s did
not see Airbnb as a direct competitor, for now… Following the owner
of B&B de Goffert, ‘There is a chance that the Airbnb practices and activities in Amsterdam will be spread amongst the country, Nijmegen
included, which will result in an increase in Airbnb offerings. From
that moment on, there is an increasing chance Airbnb will be a direct
competitor’. But, as he stated afterwards, most of his guests are
coming from the hospital. He said that ‘he didn’t feel much of the
competition, because most of his guests are foreign doctors who must
stay here in the Netherlands for a couple of months’. Therefore he
didn’t face competition in the same manner other B&B’s probably do.
In addition, the owner of B&B Hunnerzijds has the same. Most of his
guests are doctors from the hospital, or people who want to stay a
couple of days, because their relatives were given surgery. The owners
of the other B&B’s did not even face competition from Airbnb in the
first place, because either their location was very special, or their
concept differs from Airbnb. For instance, B&B Waaldijk is located in
Bemmel, a town north of Nijmegen. The location itself is beautiful, but
the main advantage is that there are almost no other B&B’s and
Airbnb’s in the area of Bemmel.
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The competition from other B&B’s was mentioned a couple of times.
According to B&B het Pomphuisje, she only faced competition from
other B&B’s in de region. B&B Slaperij de Vierdebaon faced serious
competition as well, as more B&B’s have been opened in the past
years. Especially the budget B&B’s, with no breakfast and extra
services were ‘a pain in the ass’. The owner of B&B de Goffert said that,
although he did faced competition from other B&B’s, he did not see it
that way. He stated that ‘If people ask me if they can reserve the B&B,
but the B&B itself is already booked, I personally send them through
to another B&B in the neighbourhood’.

Met opmaak: Markeren
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The owners did not face less requests, especially not in relation to
Airbnb. Interesting to say, is that the owner of B&B de Goffert said that
it was hard to determine whether he has less requests in relation to
Airbnb, because his B&B only exists for 4 years. Maybe, if Airbnb did
not exist in the first place, the amount of yearly guests was even
higher. This is a very solid statement, because it is very hard to
compare, because Airbnb already existed in the year of 2008. The
owner of B&B Hunnerzijds emphasized this statement by telling me
that the only way to answer the question properly, he had to ‘talk to
guests and ask them why they chose for his B&B instead of an Airbnb
in the first place’. Only when his guests told him they chose for an
Airbnb, because of the price, he could say that monthly requests
decreased.
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When I asked them what they should do if Airbnb became just as
popular in Nijmegen as it is in Amsterdam, most of them said they
would contact local municipalities in order to restrict the (local)
freedom of Airbnb.
Type of guests
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Concerning the type of guests who came to visit the B&B’s, almost all
the informants agreed to the fact that there are a couple of important
differences between them and the guests coming from Airbnb. First,
the age category of people who use Airbnb is different from those who
use B&B’s. The owner of B&B het Balkon said that ‘people who use
Airbnb are no older than 30-35 and looking for adventure, preferably
without kids’. B&B Bottendaal emphasized this statement by telling
that ‘most of them do not have the budget to pay for an expensive
hotel or B&B’. In addition, the owner of B&B Waaldijk told me that
‘people who made use of Airbnb are likely to have a more
adventurous, fast-living life’. Also, as the owner of B&B het
Pomphuisje stated, ‘maybe Airbnb users are more city-orientated’. As
most of the B&B’s are located in more rural areas, it is more likely that
older, more nature-oriented people feel attracted to it, rather than
young people with different interests.
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Indeed, when the informants were asked what kind of guests they bid
welcome in their B&B’s, most of the guests were no younger than 50
years old. ‘Most of the time, we have people in the age-category 50+
who came here with their electric bikes, enjoying the countryside or
the tranquillity of the place itself’ (B&B het Balkon). Also, B&B de
Pastorie mainly received guests above the age of 50. When people are
no older than 30, that was exceptional. But the age category, alongside
with their preferences, is not the only difference between guests from
Airbnb and B&B’s. The owner of B&B Hunnerzijds stated that ‘people
who make use of B&B’s prefer their privacy. Something that could be
lacking in some Airbnb accommodations’. Moreover, as said by the
owner of B&B Bottendaal, ‘there are many people who do not want to
sleep on a student room, they just wanted some more privacy’. I think
an important statement is made here, because based on these
statements, one could say that people who make use of Airbnb have
other preferences and are more likely to be in the age-category of 30,
rather than 50.
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Remarkably, two out of five single room B&B’s received a lot of guests
coming from close by hospitals. The owner of B&B de Goffert had a lot
of guests coming from the CWZ hospital, whereas the owner of B&B
Hunnerzijds received many guest from the Sint Maartenskliniek
hospital. Partly because of this, they felt little competition from Airbnb
and other B&B’s, as most of their guests were doctors who needed to
stay a couple of weeks in the Netherlands.
Price
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A big difference between Airbnb and B&B is the price guests need to
pay for their rooms. However, it is not the price per se which makes
Airbnb that attractive, it is the amount of choice people have to choose
a particular room they like. Therefore, it is interesting to know how
the owners think about this topic and whether they are planning to
lower their prices, in order to better compete with Airbnb.

Met opmaak: Markeren
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Most of the informants were straightforward about this topic. The
owner of B&B het Pomphuisje thought that she ‘had a good price and
wanted to keep it that way, because the guests get the luxury for which
they pay me’. Moreover, as stated by the owners of B&B Hunnerzijds,
Waaldijk & de Goffert, they are not planning to lower their prices, but
neither are they planning to raise them. ‘Because my B&B is quite
luxurious, space-wise, I do not see the urge to lower my prices’ (B&B
de Goffert).
The owners of the multiple-room B&B’s shared the same opinion. B&B
de Pastorie was planning to raise his prices with 3%, but only because
of the switch to a 9% rate tax in 2019. The owner of B&B Bottendaal,
however, wanted to lower her prices in winter, due to a small decrease
in guests in the past few years. In the end, little owners really had the
intention to lower their prices in order to compete with Airbnb
pricewise.
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When I asked them how they cope with people asking for a discount,
some of them were slightly flexible in their prices. After all, most of
them made use of their own websites, but sites like Booking.com,
BedandBreakfast.nl and even Airbnb.nl were being used by some
owners. As I said earlier, Airbnb offers more than 300 different rooms
in Nijmegen, so people have a lot of choice, both price- and space wise.
Moreover, as most of the B&B’s are more expensive than their Airbnb
competitors, it is likely that guests will ask for a discount when they
want to skip some services, like breakfast. The owner of B&B
Bottendaal said that asking for a discount was not a problem after all.
‘everyone is mediating nowadays, so if they want to have a discount by
skipping breakfast, I give them a discount’. The other owners of the
multiple-room B&B’s were less flexible. They stated that their prices
are fixed, except when a situation occurred that people wanted to stay
for over a week. In that case, a small discount was given. The owners
of the smaller B&B’s shared the same opinion regarding this topic.
Everyone used fixed prices and were not intended to give discounts.
The owner of B&B Hunnerzijds was the only exception. He said that
‘people can get what they want from me. I deliberately give them a doit-yourself breakfast, in order to spare me some time’. If they want a
completely served-out breakfast, that’s fine. In addition, ‘If people
want to stay for a longer period of time, they get a reduced rate as
well’.
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So, even though some owners were flexible in their prices, most of
them decided to keep their prices fixed when guests ask them to get a
discount. Also, when I asked them if they were planning to lower their
prices to compete with Airbnb in the first place, their answers were
straightforward.
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Performance
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An important parameter of the impact of Airbnb on local B&B’s is their
performance over the past few years. Some of the owners experienced
a small decrease in yearly revenue, but did not link this directly to
Airbnb. The owner of Slaperij de Vierdebaon stated that ‘the revenue
is decreasing, due to an increasing amount of other, competitive B&B’s
in the neighbourhood, not because of Airbnb’. B&B Hunnerzijds
experienced a small decrease as well, but was not worried about it at
all. Furthermore, the owner of B&B Westzijde did suffer from a
decreasing number of yearly guests. However, when I asked her in
what way Airbnb can be related to this, she stated that ‘it was very
difficult to determine whether Airbnb, other B&B’s or competitive
hotels resulted in this decreasing number’. Indeed, they can only
assume people stay away because of Airbnb, but they do not have
proof to confirm this statement.
Another parameter to look at the performance of B&B’s is their use of
different platforms and the number of guests they receive from it. As I
said before, sites like Booking.com and BedandBreakfast.nl are very
popular amongst the B&B owners, but not for everyone. Most of the
owners made use of their own website, because prices can be kept low
due to a lack of commission. They only need to pay a yearly deposit to
maintain their website. BedandBreakfast.nl is one of the well-known
website within the scene. Everyone I interviewed made use of this
website, because they only need to pay a fixed price per year. This
website is not commission-based, which means that more requests
does not result in higher costs. Especially the latter makes it very
attractive. The owner of B&B de Pastorie emphasized this advantage
by adding that ‘he decides whether he replied on a request or not’. He
uses BandB.nl only as a search engine, in order to gain publicity.
Another advantage of this website is that the owner first receive an
email from the website itself before the request will be confirmed. If
the owner chooses to deny this request, guests receive an email that
the B&B is not available.
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In contrast to the advantages of BedandBreakfast.nl, sites like
Booking.com and Airbnb.com are based on commission. When the
owners were being asked if they made use of these websites, most of
them were very negative. The owner of B&B het Pomphuisje really
hated the site Booking.com, because ‘the amount of commission she
had to pay them was disproportionate’. Moreover, she did not see the
advantage after all, because the commission need to be paid by the
guests as well. Also, as Booking.com ask the owners to fill in their
agenda in advance, there is little room for flexibility. The owners of
B&B de Pastorie and Waaldijk agreed on this statement, by telling that
they are never going to use Booking.com, because of the latter.
However, the only one who receive more than 70% of this requests
from Booking.com is B&B de Goffert. The owner did not like the
website per se, but he thought that most of his guests are looking for
the easy way to book their accommodation.
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The use of Airbnb was slightly more popular amongst the owners, but
unfortunately little requests were coming from the website of Airbnb.
I will elaborate on this topic in more detail in the upcoming paragraph
about the adoption of innovations.
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General opinion about Airbnb
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Multiple room B&B’s
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The way owners think about Airbnb is an important aspect on how
they might respond to it. One of those aspects is whether they think
the business model of Airbnb is fair with respect to the competition.
As known, Airbnb is one of the most recent examples of a disruptive
innovation within the sharing economy. Although the activities of
Airbnb were being encouraged by most of the owners, the real
problem was how the original concept of Airbnb was transformed into
a commercial company that makes millions of dollars by letting
people abuse the original concept. The owner of B&B de Pastorie
stated that ‘The concept of Airbnb is very nice, but only when it will be
executed the way it was meant to be. But unfortunately, that does not
happen. Nowadays, a lot of rental companies are being used by the
original owners of the building to make as much money as possible’.
Furthermore, the owner of B&B Westzijde is very negative about
Airbnb, because ‘there is such a discrepancy between the story of the
sharing economy and the alternatives which I like, and Airbnb in
practice, which is very commercial otherwise’.
The owners of B&B het Balkon & Bottendaal were less negative about
Airbnb. Following B&B het Balkon, she thought that ‘She especially
liked the idea that new possibilities arise, because there is a certain
demand for other places, other concepts that are different from the
concepts existing right now, like ordinary hotels’. Moreover, she
stated that ‘The creation of Airbnb creates new possibilities and
insights for established companies’. For instance, established
companies, like hotels and B&B’s, could use Airbnb as a way to attract
more guests. This is a nice example of a response strategy in which
companies adopt the innovation by using it alongside their original
concept.
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When the owners were asked whether they thought Airbnb was part
of the same market segment as their B&B’s, most of them agreed that
this was partly the case. B&B Westzijde & de Pastorie stated that at
least the touristic part of Airbnb was the same, but the owner of de
Pastorie added that ‘A Bed and Breakfast is a place that adds
something to the original concept of sleeping in another house’. ‘A
place that is beautiful, peaceful or nice to stay. An Airbnb does not
necessarily have to be like that. In addition, the owner of B&B
Bottendaal claims that ‘the ambiance of a B&B is different from an
Airbnb’. If you look at the B&B’s I interviewed, most of them indeed
provided additional services or certain experiences. For instance, B&B
het Pomphuisje provides her guests the opportunity to sleep in an old
water pump cottage, whereas B&B de Slaperij is located next to a
vineyard with a wide view over the countryside. Based on these
statements, an important difference between B&B’s and Airbnb’s is
described here.
Single room B&B’s
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In contrast to B&B Westzijde and de Pastorie, the owners of B&B
Waaldijk and het Oude Pomphuisje did not even have a clear opinion
about Airbnb in the first place. They have not thought about the fact
whether the business model of Airbnb was fair. The owner of B&B de
Slaperij mostly agreed with B&B het Balkon, by saying that ‘when
someone discovers something new and it is right by law, then why
would you think it is a bad thing’. Moreover, she stated that ‘when there
is a certain need and people respond to these needs, I think there is no such
thing as unfair competition’. In contrast, the owner of B&B de Goffert
agreed to the statements of B&B Westzijde, by telling that ‘the
principle of Airbnb is a good thing, because I really like the concept of
the sharing economy. Unfortunately, the activities of Airbnb got out of
hand, by letting companies take over key management’. So, based on these
statements, none of the owners really had an aversion against Airbnb, but
neither are they saying that they all especially liked the concept nowadays.
Again, most of the owners stated that the market segment of Airbnb
was partly the same as B&B’s. The owner of B&B de Slaperij said that
‘she attracts more people who are looking for a nice ambiance’. B&B
het Oude Pomphuisje added that ‘people who make use of Airbnb are
more likely to stay in the city, rather than in the countryside’.
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Focus on the traditional business
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In the second part of the result section, the possible response
strategies, executed by the owners, are being discussed in more detail.
Following Charitou & Markides (2003), the first response strategy is to
focus on and invest in the traditional business. B&B’s owners could use
this response strategy by focusing on and improving their unique
selling points, like ambiance, personal services and the sharing of
local knowledge with their customers.
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When I asked the owners if they were planning to change their
strategy in the nearby future, most of them claimed their strategy was
already sufficient when they started their bed and breakfast in the
first place. The owner of B&B Westzijde added that she wanted to be
more active online. She tried to make use of her own Facebook-page,
bur according to her, this had little additional value. All of her guests
made use of either her website or other websites, like Booking.com
and Airbnb.nl, so her Facebook-page was of no value to her. When I
asked her if she was planning to do other things online, like Twitter,
TripAdvisor etc., she made clear that she ‘absolutely refused to leave a
business card behind where she asked her guests to write down a
review online, because she hated that’. But, websites like Airbnb are
based on those reviews, so she said that she ‘tried more often to start a
conversation with her guests. When they were enthousiastic with their
stay, only then she asked them she would be very glad if they leave a
review behind’. On the other hand, the owner of B&B het Balkon did
have some plans regarding her change of strategy. She was planning to
focus more on the business market, since she noticed that some of her
guests were business people and liked to made use of her B&B to come
to peace.
When they were asked how they focused on their traditional business,
the owner of B&B Westzijde stated that she only wanted a good
website which could be found quite easily in Google and that the B&B
was affiliated with the most important booking websites. The owner of
B&B het Balkon said that she did not change the way of doing business
in relation to Airbnb, but she did become aware of the fact that her
breakfast was her key selling point. ‘I am aware that I only want to
offer an overnight stay with breakfast included, because both my guest
and myself like it and that is what makes my B&B so special’.

62

Met opmaak: Markeren
Met opmaak: Kop 1, Regelafstand: enkel

Met opmaak: Markeren

Met opmaak: Markeren

Another important factor of focusing on the traditional business is
whether the owners were planning to change or eliminate additional
services to better compete with Airbnb, since Airbnb does not provide
the same services a B&B does. Interestingly enough, none of the
owners improved their services in relation to Airbnb. As I said earlier,
their strategy was already sufficient at the beginning. The only
changes that were being made were based on maintenance, like new
floors and a better internet connection. The owner of B&B Bottendaal,
however, did make some changes by providing four of her rooms with
a personal kitchen. But, again, this was not in relation to Airbnb.
Another option is to eliminate your services to better compete with
Airbnb pricewise. All the owners have thought about it, but only the
owner of B&B Westzijde did eliminate her breakfast when people
asked for it. Important to say, her guests could rent a studio with a
kitchen and bathroom included, so eliminating breakfast with such a
room makes more sense. Also, she mentioned something interesting
regarding the differences between Airbnb and B&B’s. As I said earlier,
none of the owners really improved or eliminated their services in
relation to Airbnb, because they did not see Airbnb as a direct
competitor in such a way it could really harm their business. In
addition, the owner of B&B Westzijde stated that there is a chance
‘B&B’s got captured between the amateurish side of Airbnb on one
hand and the luxury of hotels on the other. When booking a B&B,
people demand the luxury of a hotel with the price of an Airbnb. The
only solution is to place a B&B above the hotels, in such a way a B&B
becomes the cheaper variant of a hotel’. The concept of a bed and
breakfast originated in England, by providing people your bedroom to
stay for the night. Nowadays, B&B’s become more luxurious and some
owners even use their B&B as a source of main income.
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Concerning the change of strategy, the owners of the single room
B&B’s shared the same opinion. Most of them already had a good
strategy and were not planning to make major changes in the future.
Still, small changes had been, or will be executed by some of them. The
owners of B&B Hunnerzijds and het Pomphuisje were planning to sign
up for the websites B&B.nl and B&B.eu. The owner of B&B de Goffert
said that ‘he might be focusing more on a special type of guests in the
nearby future, but only when performance deteriorates’. However,
when he was asked about the impact of Airbnb and what kind of
solution he might have, he answered that he thought about ‘providing
divergent services for either Airbnb and B&B, by eliminating all the
additional services like breakfast and personal attention when people
made use of the website Airbnb. On the other hand, when people made
use of Booking.com or bedandbreakfast.nl, I will provide all the
additional services I eliminated with Airbnb. In this way, I can offer my
guest the opportunity to choose between Airbnb and other websites.
Airbnb will then be the cheaper variant of the other websites, with less
service and a cheaper price tag’. This is very interesting, because he
adopts the innovation by using both the traditional way and the new
way at once.
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To improve their services, the owner of B&B de Goffert increased his
facilities in such a way he ended up with a three-tulp-ranking on the
website of B&B.nl. Furthermore, he provides his guests the
opportunity to eat gluten free, which is not very common amongst
other B&B’s. By advertising with this possibility, he receives a lot of
requests from people who want to book his B&B. The owner of B&B
Hunnerzijds based his services by ‘looking through my own glasses, in
order to see what kind of services I demand’. But, especially in relation
to Airbnb, he did not improve his services in the past few years and is
not planning to do this in the future either.
B&B de Slaperij will be equipped with a swimming pool in the nearby
future, but again, this is not in competition with Airbnb, but to offer
guests a special experience which cannot be found elsewhere amongst
the competition. Indeed, as far as I know, there is not a single B&B in
the area of Nijmegen which is equipped with a swimming pool as well.
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When I asked them if they wanted to eliminate their services, the
owner of B&B Hunnerzijds said he was very flexible. ‘If people would
like to skip breakfast, they receive a discount’. In addition, the owner
of B&B het Pomphuisje have thought about the possibility to
transform her B&B into a vacation home. In fact, she already asked the
municipality about the possibilities to do this.
In contrast with these statements, the owner of B&B de Slaperij stated
that ‘this was not the case, since the additional services are the charm
as well as the strength of a B&B. If you remove this, you are no better
than an ordinary Airbnb’. I think this is an important statement,
because the main difference between an Airbnb and a B&B is the way
the host provides her services to her guests. This is the main reason
why certain people choose deliberately for a B&B, instead of an
Airbnb.
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Disrupt the innovation
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The next response strategy to be executed by the B&B owners is
disrupting the innovation. The main focus of established B&B’s is to
determine their skills and competences and come up with a new
concept that is likely to disrupt the concept of Airbnb.
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Surprisingly, some of the owners did think of a solution to attack
Airbnb with a new concept, or at least came up with nice examples of
possible solutions. Both the owners of B&B Westzijde and B&B
Bottendaal claimed that they would involve local politics to slow down
the increasing amount of Airbnb’s, or legislate the development of
Airbnb in such a way it would be fair competition. Right now, more
than 300 Airbnb’s can be found on the website in Nijmegen. Because
everyone can put their apartment on Airbnb, without making an
investment, competition could be hard for local B&B’s.
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When they were asked if they had thought about a new concept, some
of the owners came up with surprising answers. The owner of B&B het
Balkon already started her own small brewery with the slogan ‘van het
zaadje tot het vaatje’. In this way, people could get a tour throughout
the entire process of growing the seed towards the process of making
beer. Eventually, they get the opportunity to consume a beer from the
small brewery itself. This is a very nice and original concept, but, as
usual, she did not do it to compete with Airbnb or other competitors.
Instead, she just liked the idea of providing people additional services
and a certain experience. However, when I suggested her to offer this
as a total package, she said that it was actually a very good idea. ‘From
this moment on, I see this separately from each other. Although the
concept of the brewery and the B&B together is very powerful, I did
not see it as a combination before, so that is actually a very good idea’!
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The owner of B&B Westzijde suggested to remove one of her three
rooms and transforming it into two, very luxurious, rooms with a price
tag of at least 150 euro. However, she added that she wouldn’t
recommend it to her guests, because 150 euro is very expensive.
Furthermore, you need to have some spa-like facilities, which is a
great investment. Due to her age of 63, she did not intend to make any
other changes to her B&B, let alone a total renovation.
Single room B&B’s
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The owner of B&B de Goffert agreed upon the statements of B&B’s
Westzijde and Bottendaal, by saying that he was likely to approach
local politics to ask how they thought about Airbnb and whether they
had plans to do something about it. Moreover, he had some ideas
about forming a front with a couple of B&B owners when the activities
of Airbnb Amsterdam would expand to the city of Nijmegen. Right
now, inhabitants of Amsterdam experience a lot of annoyance of
Airbnb tourists in their city. In Nijmegen, this is not the case (yet), but
when it happens, the owner of B&B de Goffert was planning to execute
the above mentioned actions.
The owner of B&B de Slaperij came with some very interesting
concepts, concerning the disruption of Airbnb. First, she was planning
to transform the living room into a proper restaurant. In this way,
guests from in- and outside the B&B could order some food here.
Namely, her neighbours started a campsite a couple of years ago, so
she would like to welcome those guests as well. Also, a part of the
house will be renovated into a proper apartment which can be rented
out to groups of 3-4 people for a longer period of time.
Second, she was planning to rent out the entire property as a party
location, where people could rent the garden for a wedding or a
celebration party. Because the location of B&B de Slaperij is very
special, this could actually work. But, all of this was not in relation to
the competition of Airbnb. When I asked her if she have thought about
a true new concept, she replied that one could ‘start a booking site
which is based on supply and demand. For instance, when people rent
your apartment and taking care of your pets, they get a discount. In
addition, it will then be some sort of website where you can get
discounts by providing extra services as a guest’. Actually, this is
rather brilliant. The concept of the sharing economy is expanded by
the offering of extra services, provided by the guests who make use of
the apartment of the actual owner. In this way, the concept of Airbnb is
expanded with the concept of barter.
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The owner of B&B Hunnerzijds, however, have thought about renting
out the garden for celebration parties, but due to the lack of privacy,
he decided to withdraw this idea. The owner of B&B Waaldijk shared
the same opinion, but for her, the investment itself was simply too big
to make it worth.
Adopt the innovation

According to Charitou & Markides (2003), the most simple form of
responding is to adopt the disruptive innovation as it is. In case of the
B&B owners, they could make use of the website of Airbnb the same
way they make use of the other booking sites, like Booking.com or
BedandBreakfast.nl.
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However, when the owners were asked whether they made use of
Airbnb, little of them actually did. The owner of B&B de Goffert was
well aware of the services of Airbnb and made use of it for the past 4
years. But, within those years, only 4-5 requests had been received
from Airbnb itself. Moreover, as Booking.com delivered more than
70% of his total requests, Airbnb provided only a very small amount
of yearly guests, compared to other booking sites. In contrast, the
owner of B&B Bottendaal thought that ‘it was a very easy-going, goodlooking website’. She made use of Airbnb for the past few years, but
was very satisfied about the services of Airbnb. ‘Off course, both we
and the guests need to pay for the services of Airbnb. They provide
and maintain the website, so paying for these services is logical’. But,
she also mentioned that ‘if people wanted to stay for a longer period of
time, she advised them to make use of her own website, because in
this way the extra costs of Airbnb are then being left behind’.
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The other owners were either less positive about Airbnb, or did not
have the knowledge to state whether they like it or not. The owner of
B&B Waaldijk said that ‘the only thing I know about Airbnb is what I
read in the newspapers’. Not surprisingly, she did not make use of the
services of Airbnb whatsoever. The owner of B&B Hunnerzijds stated
that ‘He immersed himself in more detail in the services of Airbnb, and
because of that, he decided not to make use of it’. The problem with
Airbnb is that they take over your agenda in such a way, the owner of
the accommodation needs to accept or deny every request. Following
the same owner, ‘I do not want Airbnb to take over direction. I want to
keep direction for myself.’ I think this is an important statement,
because most of the B&B owners I spoke had their B&B for fun. It
could be possible, the owners will see their B&B more as a serious
business, rather than an extended hobby when they make use of
Airbnb.
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In addition, the owner of B&B Westzijde said that she made use of
Airbnb since 2017, but she never received one single request from the
website. Finally, the other owners of B&B de Pastorie and het Balkon
were not intended to make use of Airbnb in the nearby future, because
they received enough requests from their own website.
Embrace the innovation and scale it up
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Earlier in this thesis, I stated that to let an innovation succeed, it is
important to come up with new technologies or strategic ideas and
create a market for it. However, both activities do not necessarily have
to be carried out by the same company. When a new innovation is
introduced, incumbents can steal the idea and expanding it into a
proper new product of service. This is defined by Charitou & Markides
(2003) as embracing the innovation and scale it up. In more detail, it is
about ‘abandon their existing ways of playing the game and embrace
the disruptive strategic innovation wholeheartedly’’ (p.62).
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If the owners were asked if they were planning to either imitate
Airbnb or use aspects of Airbnb to erect new concepts, they all said
this was not the case. The owner of B&B de Goffert stated that ‘he
would not know what kind of concept that must be’. In addition, the
owner of B&B het Pomphuisje mentioned that this was not even
possible, because Airbnb imitated the concept of ordinary B&B’s and
hotels and made it better, not the other way around. This is a very
solid statement, because Airbnb decided to combine the easiness of
the internet and the concept of the sharing economy to let people rent
out their apartments to third parties.
Conclusion
To illustrate the impact of Airbnb on local bed-and-breakfasts and the possible response strategies
the owners of those B&B’s might use, the following research question is compiled:
What response strategies do local B&B owners use to minimize the impact of Airbnb on their
business, and do they do that and why? why?
According to most of the owners, Airbnb is not their greatest competitor. Even though the
competition is noticeable, the competition from other B&B’s and hotels is no different. Most of them
have chosen to ignore the innovation, because they feel Airbnb does not pose a serious threat to
their business. Besides, they all have focused on their traditional business, by improving their
services or focusing on their key selling points. But, aAgain, this is not in direct relation to Airbnb
itself, but to the competition in general.
Disrupting the innovation is a challenge, since they need to come up with a totally new product or
service within the accommodation sector. Even though some of the owners have some nice thoughts
about it, this was in no relation with Airbnb whatsoever. The fourth response strategy implies
adopting the innovation by using both the old- and new way of doing business at once. However,
only three B&B owners have used Airbnb for their own bed and breakfast. Most of them were
satisfied with their own website and therefore not intended to use Airbnb.
The last response strategy is about embracing the innovation and scaling it up. None of the owners
have used this in any kind, because they do not have the necessary assets.
Deducing from this, the impact of Airbnb on local bed and breakfasts is not as fierce as expected.
Therefore, the owners have chosen to either ignore the innovation or adopt it by using it alongside
their own website.
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Case study validity was enhanced by cross-checking the results in the empirical data section.
Furthermore, to achieve analytical generalisations, the scope and boundaries of this study are limited
to the B&B’s located in the area of Nijmegen. Therefore, the results cannot be generalised to other
cities.
The research goal of this study was to give insight into the impact of Airbnb on local Bed-&Breakfasts in specific and the actions from local owners to counteract this threat, in order to
contribute to the existing literature about Airbnb and its impact on the tourism sector. This is
relevant, since both Airbnb’s and B&B’s are part of the same accommodation sector. Moreover, as
little to none literature is to be found regarding this topic, it is interesting to know in what way
Airbnb has an impact on local B&B’s and how the owners might respond to Airbnb.
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Apparently, this impact was minimal. Following Markides (2006), business model innovations do not
aim at inventing new products or services; they just redefine an existing product or the way the
product is provided towards the customer. Airbnb is such an innovation, operating in the field of the
hoteling- and accommodation business, but failing to overtake it. Even though the exponential
growth of Airbnb is clear evidence that the traditional hoteling business is giving space to newer and
innovative models, that does not necessarily mean it applies for the B&B business as well. Based on
this study, Airbnb has little impact on local B&B’s. Therefore, most of the owners chose to either
ignore the innovation or focus on their traditional business. According to the literature (Charitou &
Markides, 2003), focusing on the traditional business as a response strategy can only be executed
when the business itself is threatened by the new innovation. Within this study, Airbnb was not seen
as a direct threat, but the competition in general was. Therefore, it is still interesting to see how
owners of B&B’s focus on their unique selling points and try to improve them.
In terms of performance, Airbnb seems to have little impact on local B&B’s. Following the article of
Zervas et al. (2017), Airbnb negatively affects the revenue of local hotels in Texas. Furthermore, as
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described by Koh & King (2017), due to low prices charged by hosts of Airbnb residents, Airbnb itself
competes directly with the low-end one- and two star hotels in Singapore. Therefore, the hotels
decided to lower their prices and put their rooms on the website of Airbnb as well. This response
strategy is in line with the strategy of adopting the innovation, described by Charitou & Markides
(2003).
But, the impact on local B&B’s was not that high. A possible cause for this could be that B&B’s are
known for their unique nature of experiences and their personalized services (Guttentag et al., 2017)
and therefore not comparable with Airbnb. In addition, Cusumano (2015) claims in his article that
higher end hotels provide a type and level of service Airbnb cannot match at any price in terms of
reliability, standardization and design. So, it seems that Airbnb can only be compared with lower-end
budget hotels.
Another reason for Airbnb not having a fierce impact on local B&B’s is the location. As stated earlier,
most of the Airbnb apartments are located in city centers, whereas most of the B&B’s I spoke are
located in outside areas where little to none Airbnb apartments can be found. The outcome of this
study might have been different when all the B&B’s I spoke were located in the city center of
Nijmegen.
As described by Charitou & Markides (2003), the way established firms respond to a certain threat is
based on their ability and motivation to respond. As most of the owners does not have the skills and
resources to imitate Airbnb, embracing the innovation by scaling up as a response strategy does not
occur in this study. The strategy of disrupting the innovation was used by some of the owners, but
not in direct relation to Airbnb. Instead, they came up with nice and original concepts to face their
competitors, like the owner of B&B het Balkon. She already provided her guests with a tour through
her small brewery, but it is important to say that this was not in relation to the competition in
general, because she thought there is no such thing as competition at all. Instead, the other B&B’s
and Airbnb’s in the neighborhood are more likely to enlarge her market position, rather than
threatening it.
The owner of B&B de Slaperij had some really good ideas when I asked her about disrupting Airbnb
with new concepts, but those ideas were all hypothetical. She was not intended to execute these
ideas, or at least not all of them. Besides, those ideas did not came up in relation to Airbnb, but in
relation to the competition, again. Therefore, you could say that the impact on local B&B’s is
minimal, due to the differences in atmosphere, location and guests’ key factors to select the right
accommodation (Varma et al., 2016). As a result, most of the owners decided to focus on their
unique selling points, like service and total experience.
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In the first part of the discussion, the most important results are being evaluated in more detail. In
the second part, some recommendations and limitations of this study are being described.
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When they were asked in what way the atmosphere of their B&B was any different from an Airbnb,
they all agreed that a bed and breakfast provides additional services and extra’s compared to an
Airbnb. According to most of the owners, the location itself was part of their unique selling point,
alongside with the ambiance and personal services of the host and therefore not comparable with
any Airbnb whatsoever. Following B&B de Pastorie, ‘A Bed and Breakfast is a place that adds
something to the original concept of sleeping in another house. A place that is beautiful, peaceful or
nice to stay. An Airbnb does not necessarily have to be like that’. This is only partly true, because the
website of Airbnb offers guests the opportunity to book both accommodations and experiences as
well. For instance, when I look at my own experience, I recently booked an Airbnb at Lado di
Maggiore in Italy. They provided not only in the accommodation, but in the opportunity of renting
their boat as well. In this way, Airbnb is more than providing apartments alone. But, looking at the
locations of the people who I spoke during the interviews, most of the locations could never be
found at the website of Airbnb. This is emphasized by Alaine Kruithof, stating that ‘Airbnb was mainly
bounded to large cities, where most of the accommodations do not really count as a B&B. When
booking a B&B, personal attention, locality and breakfast are all part of the total experience. Airbnb
lacks to provide such an experience, as most people just want to book a cheap alternative to regular
hotels’.
Competition wise, most of the owners did not even see Airbnb as a true competitor, or at least not as
their greatest. Apparently, not the amount of Airbnb’s, but the amount of other B&B’s in the
neighborhood resulted in fierce competition. According to the owner of B&B Westzijde, the
competition of Airbnb was noticeable, but no different than the competition of other B&B’s and
hotels. In addition, she mentioned that she personally did not see Airbnb as a direct competitor,
because she believed the people who stay in her B&B are different from the people who stay at an
Airbnb. The main difference between those guests was the age category and the fact they may be
more city-orientated, whereas guests from B&B’s are more likely to be nature-orientated, which is in
line with the statements from Alaine Kruithof.
Another difference is the amount of privacy a B&B provides. ‘People who make use of B&B’s prefer
their privacy, which could be lacking in some Airbnb accommodations’ (B&B Hunnerzijds). Indeed, all
the owners I spoke had their B&B located in their basement, their loft or even in a separate part of
the house. When booking an Airbnb, this is not always the case. But, since Airbnb gained popularity
in the past few years, there are more possibilities to rent whole apartments instead of single rooms
alone. Therefore, their statement about privacy is not entirely true.
Price wise, the owners were not intended to lower their prices in order to better compete with
Airbnb. It is not the price itself which makes Airbnb attractive (and cheap), it is the amount of choice
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people have to look for the perfect room. If you are tight on budget, you could rent an Airbnb for
under 20 euros. But, when you have a lot more to spend, renting whole apartments for over 300
euros/day are possible as well. B&B’s, however, lacks to provide such diverse options. The only thing
some owners might have considered was to skip breakfast when guests asked them to, in order to
lower their prices. But, most of them stated their price was good and in line with the services their
B&B provides.
Finally, the way the owners thought about Airbnb is an important aspect on how they might respond
to it. Surprisingly, they were quite enthusiastic about the concept. The owner of B&B het Balkon said
that there will always be people who respond to certain trends, like the sharing economy. When they
do and they manage to create a working concept, let them do it. On other words, competition
remains healthy when new concepts arise now and then. This was emphasised by the owners of B&B
de Slaperij and Bottendaal, but the owner of B&B Westzijde said that the original concept of Airbnb
was transformed into a commercial company that makes millions of dollars by letting people abuse
the original concept. Indeed, there are now a lot of companies who buy whole buildings,
transforming them into Airbnb apartments. In this way, the original concept of sharing your
belongings with other people is overthrown.
Focus on the traditional business
When focusing on the traditional business, it is important to have a good strategy. When the owners
were asked whether they were planning to change their strategy, they stated their strategy was
already sufficient when they had started their B&B in the beginning. Therefore, only little changes
had been made during the time of running their B&B’s, like changing the interior, improving internet
connection or renewing wooden floors. Those changes were made for maintenance and had nothing
to do with Airbnb in any kind.
According to Charitou & Markides (2003), focusing on the traditional business implies improving their
unique selling points, like ambiance, personal services and the sharing of local knowledge with their
customers. Even though unique selling points have been improved by some of the owners, this was
not in relation to Airbnb. For instance, the owner of B&B de Slaperij was planned to install a
swimming pool, because she wanted to be the only B&B with this kind of facility in the area of
Nijmegen. Before the actual interview had been conducted, she has not heard about Airbnb in this
much detail. So, again, the swimming pool was not in response to Airbnb, but in response to the
competition in general.
When the owners were asked whether they either improved or eliminated their services, most of
them thought these services were part of the experience and therefore not removable. I strongly
agree to this, because guests deliberately choose for a bed and breakfast for those specific services
and experiences. For them, it is more than just a place to stay the night, it is about the whole
package.
So, none of the owners really improved their services in relation to Airbnb. However, the owner of
B&B de Goffert mentioned: ‘There is an option in the future I will provide divergent services for
either Airbnb and my B&B, by eliminating all the additional services, like breakfast and personal
service, when people make use of Airbnb. On the other hand, when they make use of my own
website or Booking.com, I will provide all the additional services again’. This is a nice example of
focusing on the own business, while using the new way of doing business as well. Therefore, this is
more a combination of response strategies, rather than focusing on the business alone.
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Disrupt the innovation
Concerning the impact of Airbnb on local B&B’s, It would be a challenge to came up with a third
game, by introducing a totally new product or service within the accommodation sector. However,
attacking back introducing regulations and legislations by the government to slow down growth
potential of Airbnb could be a solution. This is emphasized by the owners of B&B de Goffert,
Bottendaal and Westzijde, claiming they would involve local politics to slow down increasing amount
of Airbnb’s, or legislate the development of Airbnb in a way it would be fair competition to the rest
of the accommodation market. Furthermore, some of the owners came with some original and
surprising ideas. For instance, the owner of B&B het Balkon came with the concept ‘van het zaadje
tot het vaatje’, by introducing her guests with the process of making beer. In addition, the owner of
B&B de Slaperij came with some very interesting suggestions. She wanted to transform the living
room into a small restaurant where people and guests could dine and rent out the garden for
weddings and celebration parties. This was underlined by the owner of Waaldijk, but due to her age
and the potential investment, she decided to withdraw this idea.
The last suggestion of the owner of B&B de Slaperij really stood out, by claiming that it would be a
good idea to develop a website, like Airbnb, but based on supply and demand. When people rent
your apartment and taking care of the pets, they get a discount. If they offer to mow the grass twice
a week, discounts could even be bigger. In this way, the sharing economy is expanded with the
possibility of trading your services.
This response strategy turned out to be surprising, because I did not think people could come up with
new, original ideas that could compete with Airbnb in the first place. However, as with the other
strategies, these ideas were not invented in direct competition with Airbnb. But, even though this is
not the case, some of the ideas are really that good. Since Airbnb, like other hotels and B&B’s, is part
of the same accommodation sector, these ideas could indeed compete with Airbnb indirectly when
executed in the right way. For instance, when Airbnb will gain popularity in the future, the owners
involve local politics to slow down potential growth of Airbnb apartments. In this way, they disrupt
the innovation by involving politics.
Adopt the innovation
The most simple form of response is to adopt the innovation by using the website of Airbnb itself.
But, it turned out little of them actually did. Only three out of nine interviewees mentioned they
have used Airbnb for their own B&B, but their results were disappointing. The owners of B&B
Westzijde and de Goffert received only a couple of requests in the past few years. In contrast, B&B
Bottendaal made use of Airbnb since 2012, receiving a lot of guests coming from Airbnb. However, it
is important to mention B&B Bottendaal is no true B&B, but a pension with more than 10 rooms.
What started as a B&B now transformed into a proper pension with the character of a B&B.
Therefore, the number of yearly requests coming from Airbnb is not 100% comparable with the other
B&B’s, because the concept of B&B Bottendaal is slightly different compared to the concept of the
other B&B’s. The other six owners deliberately avoid Airbnb, because they wanted to keep direction
for themselves, there was no need to use Airbnb in the first place or they have never heard of Airbnb
before at this level, let alone use it.
Another important factor influencing the fact whether to use Airbnb is what kind of online platforms
the owners used. Most of them were satisfied with their own website and therefore not intended to
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make use of Airbnb in the nearby future. B&B de Goffert owes his revenue mostly to Booking.com,
because more than 70% of his yearly requests were coming from this website. In general, almost
everyone made use of the website BedandBreakfast.nl and some of them were affiliated with
BedandBreakfast.eu and Booking.com. But, most of the owners who only made use of their own
website, stated that they hated the fact that a website took over their direction. For instance, when
using Booking.com, you need to schedule all your yearly vacation days in advance, because when
people book the accommodation, you are obliged to accept it. Moreover, as you pay commission per
booking, little of them were thrilled to use booking websites like Booking.com or Airbnb. In addition,
because you only need to pay a yearly deposit using BenB.nl, BenB.eu and your own website, there
was little urge to use Airbnb as well, as the overall performance of their B&B’s was already sufficient.
In conclusion, little of them actually adopted the innovation, because they either did not feel the
need to do it or because they received enough requests without using Airbnb or other booking sites
whatsoever.
Embrace the innovation and scale it up
As already mentioned in the result section, it was very unlikely the owners of the B&B’s would use
this response strategy, as they were asked to take over the concept of Airbnb and make it better.
First, Airbnb dates from 2008, which means it is already 10 years ago since Airbnb first entranced the
market. Only B&B Westzijde existed for 12 years, all the others were no more than 8 years old. This
means that ‘stealing’ the concept of Airbnb and make it better is not even possible. Besides, it was
highly unlikely the owners have the budget and the knowledge to come up with a better version of
Airbnb, since this will cost them millions of dollars in developing costs probably. Therefore, when
they were asked whether they were planning to imitate Airbnb, they said this was not the case.

Theoretical implications
To contribute to the existing knowledge about this topic, it is important to create new knowledge by
doing innovative and extensive research. Within this study, I made use of a case study to investigate
the impact of Airbnb on local B&B’s and what response strategies the owners might use. The impact
of Airbnb on budget hotels has been widely investigated by Koh & King (2017); Zervas et al. (2017) &
Mohamad (2016). It turned out most of the budget hotels adopted the innovation by lowering their
prices and made use of Airbnb by putting their rooms on the website as well.
But, the impact on Bed and Breakfasts has not been investigated in any kind. This is interesting,
because Airbnb offers a much wider range of products and services than hotels: Airbnb users can
rent anything from an apartment to a yurt (Zervas et al., 2017). Moreover, as people can now book
experiences on the website of Airbnb as well, even more similarities between Airbnb and B&B’s arise.
But, it turned out the owners did not see Airbnb as their greatest competitor. Still, this study shows
some important differences between Airbnb and B&B’s in Nijmegen and ways to respond to the
competition in general. For instance, the type of guests who are interested in a B&B are older and
more nature-focused than the younger Airbnb’ guests. This is in line with Guttentag (2013), stating
that the service appeals primarily to younger, budget-conscious leisure travellers. Second, most of
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the owners did face competition from other B&B’s. Therefore, they came up with nice examples to
compete with them. Even though these examples could be seen as response to Airbnb, their goal was
to stand out amongst other bed and breakfasts, instead of Airbnb in specific. Finally, some of them
were planned to take action in the future, when Airbnb became a bigger problem than it was right
now. It is interesting to know how they might have act or will act in the nearby future, even though
they did not see it as a threat.
Due to this study, there is now a better understanding of the impact of Airbnb on local B&B’s and the
response strategies the owners have used to counteract the threat of other competitors.

Practical implications
Owners of other B&B’s could use the results from this study as an insight to focus on their unique
selling points. Even though the impact of Airbnb was not that great, it appeared that a lot of owners
chose to focus on their USP’s to improve their competitive advantage. Therefore, as an owner of a
bed and breakfast, it is important to focus on their the most unique selling points, like breakfast,
location or service, to enhance their competitive advantage relative to the competition. Although
Airbnb did not have the impact I expected, it might be in the future. And when it does, bed and
breakfasts must be ready.

Limitations
Overall, the outcome was slightly different as it was expected to be. Following Koh & King (2017), the
impact of Airbnb on Singapore budget hotels is high, since most of the apartments are very cheap
compared to one- and two start hotels. It would make sense that the impact of Airbnb on local bed
and breakfasts is high as well, as the concept of using someone’s house, or at least a part of it, is the
same among Airbnb’s and B&B’s. But, based on this study, this impact was nowhere as high as I
expected it to be.
A possible cause could be that some of the B&B’s I interviewed were located in a place where little to
none Airbnb’s could be found. As stated by Zervas et al. (2017), 70% of Airbnb properties are located
outside the main hotel districts. However, this does not necessarily mean that Airbnb’s are located
outside city centres, like the B&B’s I spoke. Looking at the website of Airbnb, little to none Airbnb’s
could be found in the area of Bemmel, where B&B Waaldijk is located. The same applies to B&B de
Slaperij and het Balkon, located in the outside areas of Groesbeek. When all the B&B’s were located
in the centre of Nijmegen, results would likely to be different.
Remarkably, even the larger B&B’s which were seen as source of main income did not experience
large competition from Airbnb. Only the owner of B&B Westzijde said that she faced serious
competition from other accommodations in general, not Airbnb in particular. In addition to this, the
owner of B&B de Pastorie mentioned that true competition from Airbnb is difficult to measure,
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because it already exists for over 10 years. Indeed, it is almost impossible to measure true impact,
unless guests told you that they chose to book an Airbnb, rather than your B&B.
Another limitation of this study is the amount of response strategies I have used. Based on the article
of Charitou & Markides (2003), five response strategies to disruptive innovations could be performed
by incumbent companies: Focus on the traditional business, ignore the innovation, disrupt the
innovation, adopt the innovation & embrace the innovation and scale it up. Most of these strategies
could be performed by the owners of the B&B’s itself, but the last one about embracing the
innovation does not make sense. This strategy implies that local B&B owners imitate the concept of
Airbnb, by taking over the idea of creating a worldwide website where people could either look for
apartments or put their apartments out for rent. However, as it is very unlikely that they have the
necessary financial assets to do so, it was better to leave this strategy out of the questionnaire. It
turned out, some of the owners did not understand the corresponding questions or they said that it
was impossible for them to imitate Airbnb and take it over.
Finally, it was the initial plan to interview ten B&B owners, five of them with a small B&B and five of
them with a larger B&B. Unfortunately, due to some miscommunication problems, I only managed to
interview nine of them. However, Following Pandit (1996), theoretical saturation occur when the
additional value of new data is minimal. After five interviews I already noticed little new information
was provided by the owners. Therefore, it is unlikely that this additional interview could have made a
use difference in overall results.

Recommendations
Future research on Airbnb is of great importance, because it gained popularity within the
accommodation sector for the past few years. Following Guttentag (2013), ‘Is Airbnb disrupting the
traditional accommodation sector by siphoning guests away from traditional accommodations and in
what way is Airbnb impacting the occupancy levels at hotels, B&B’s and hostels’? (p. 1208).
Moreover, ‘Are these potential impacts greater in urban destinations, during major events or during
high seasons’? (p. 1208). And finally, ‘What types of tourists are attracted to Airbnb? Is it true that
the service appeals primarily to younger, budget-conscious leisure travellers’? (p. 1208).
Some of these questions are already answered within this study, but other questions still does not.
For instance, it would be interesting to investigate what the impact of Airbnb is on local B&B owners
in the city centre of Amsterdam, instead of Nijmegen. As emphasized by most of the owners, Airbnb
in Amsterdam is a huge problem. The municipality of Amsterdam already decided to restrict Airbnb
users to rent out their apartment for a maximum period of 60 days. In this way, they tried to make
competition more fair. People who own a B&B in the centre of Amsterdam are likely to be harmed by
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all the Airbnb’s, resulting in heavy competition and other responses than the owners I interviewed. In
addition to this, it would even be interesting to execute this study again by using only B&B’s located
in the centre of Nijmegen, where the saturation of Airbnb’s is much higher than in the countryside.
Also, it would be interesting to investigate the impact of Airbnb on local budget hotels and compare
it with the impact on local B&B’s. Are the response strategies the same and do hotels face similar
competition? Now, only the impact on local B&B’s has been investigated, alongside with the
response strategies of the corresponding owners. As most of B&B’s owners ignored the innovation,
Airbnb did not pose a serious threat for their business. But, it has not been investigated yet if the
impact on local budget hotels would be the same.
To prevent misunderstandings during the interviews, it is better to remove the last two questions in
the questionnaire, regarding the response strategy of embracing the innovation and scale it up: In
what way have you thought about imitating Airbnb and make it better & In what way have you
planned to take over certain aspects of Airbnb and come up with a new business. The interviewees
experienced some inconveniences, because they did not understand the questions or interpreted it
the wrong way.
Finally, this study is entirely based on the response strategies described by Charitou & Markides
(2003), but there are possibilities the owners could think of other response strategies that came to
mind. Therefore, it would be interesting for further research to investigate if the owners of B&B’s
could think of other strategies to respond to Airbnb.
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Appendices
Pilot study
Table 1a
Performance of local B&B’s

Questions

General

No remarks

Financial

Q1: Looks a lot like the previous question. This specific question is
focused on the financial decline in monthly revenue, whereas the
previous question in the general part was focused on the decline in
monthly guests. But, a decline in monthly guests does not
necessarily result in the same financial decline. So, these two
questions remain unchanged.

Structural

No remarks. In general, the questions resulted in a shake-up, which
was a good thing, according to Ms. de Vries. She had not thought
about this matter on this level and the questions helped her realize
she could take actions to respond to the threat of Airbnb.

Table 1b
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Response strategies

Questions

Response 1

Q2: This question is focused in specific on the improvement of
services.
Q1: This question is focused on the potential change of strategy in
general. However, the distinction among those questions was not
clear for Ms. de Vries. In order to make this distinction more
noticeable, the sequence of the questions was changed. Also, by
emphasizing other changes in the second question, the distinction
between the change in services and the change in strategy is made
more clear.

Response 2

Q1: Following de Vries, the nature of the question was slightly soft.
To overcome this and make it more threatening, the part about
Airbnb posing a serious threat to the business is added.

Response 3

No remarks.

Response 4

No remarks.

Response 5

No remarks.

Coding table
Table 2

4. Reden van B&B
5. Kosten bouwen B&B
6.Hoeveelheid kamers
7. Privacy belangrijk
8. Strategie wijziging
9. Prestatie B&B
10. Kennis van Airbnb
11. Gebruik maken van Airbnb
12. Hoelang al een B&B
13. Hoeveelheid klanten vanuit Airbnb
14. Locatie B&B
15. Concurrentie van Airbnb
16. Concurrentie van B&B's
17. Tevredenheid gasten
18. Prijsverschillen B&B's
19. Marktsegment Airbnb
20. Type gasten Airbnb
21. Minder aanvragen door Airbnb
22. Prijs Airbnb
23. Type gasten B&B
24. Daling omzet
25. Aanvraag voor lager tarief
26. Boekingen via Booking.com
27. Boekingen via B&B.nl
28. Prijs wijzigingen
29. Mate van luxe B&B
30. Prijs B&B
31. Eerlijkheid van Business-model Airbnb
32. Eisen voor B&B's
33. Leeftijd eigenaar
34. Focussen op traditionele business

35. Verbeteren van service
36. Afkomst gasten B&B
37. Actie ondernemen tegen Airbnb
38. Concept van Airbnb
39 Airbnb Amsterdam
40. Prijsverschil Airbnb & B&B
41. Elimineren van service
42. Wijzigingen algemeen
43. Airbnb imiteren
44. Aspecten Airbnb gebruiken voor nieuw bedrijf
45. Klanten vanuit ziekenhuis
46. Bedrijfsvoering van de B&B
47. Airbnb aanvallen met nieuw concept
48. Onafgebroken verhuur van Airbnb
49. Splitsing Airbnb/B&B in toekomst
50. Overlast Airbnb
51. Concurrentie van Hotels
52. Weren van bepaald type gasten
53. Sfeer B&B
54. B&B als hoofdinkomen
55. Verhuur voor meerdere dagen
56. Flexibiliteit prijzen
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57. Mond-tot-Mond reclame
58. Boekingen van 1 nacht
59. Gasten die vaker boeken
60.Hekel aan recensies
61. Boekingen via andere platforms
62. Uber
63. B&B + Arrangementen
64. Toeristen belasting
65. Ontbijt inclusief

Coding categories
Table 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Category:

Introduction to the B&B’s and their owners

Code:

4, 5, 6, 7, 12, 14, 33, 54, 29, 53, 60, 65

Category:

Competition

Code:

15, 16, 51, 21

Category:

Type of Guests

Code:

17, 20, 23, 36, 45, 52, 59

Category:

Price

Code:

18, 22, 28, 30, 40, 56, 25, 64

Category:

Performance

Code:

9, 24, 26, 27, 61, 58, 55, 46, 57, 13

Category:

General opinion about Airbnb

Code:

31, 32, 38, 39, 50, 19, 48, 62

Category:

Focus on traditional business

Code:

8, 34, 35, 42, 49, 41

Category:

Disrupt the innovation
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9.
10.

Code:

37, 47, 63

Category:

Adopt the innovation

Code:

10, 11

Category:

Embrace the innovation and scale it up

Code:

43, 44
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Transcripts

Met opmaak: Kop 2

Interview B&B het Balkon
We gaan beginnen, als je tussendoor vragen hebt, schroom niet om mij te onderbreken. Misschien
leuk om je even voor te stellen, hoe ben je op het idee gekomen etc, stukje over de B&B in het
algemeen?
Hoe het begonnen is? uhm, eigenlijk ben ik hier 7-8 jaar geleden terecht gekomen op dit plekje, is an
Chris zijn ouders, mijn man. Er was hier niks, dit waren oude varkensstallen. Toen ben ik een terrasje
begonnen hier op dit mooie plekje, omdat ik het plekje wilde delen met andere mensen. Ik dacht ja
als je hier zo mooi plekje hebt dat wil je ook aan andere mensen laten zien, zij hadden dit idee nooit
gehad maar ze wilden wel iets met die stallen gaan doen. dus, alle kansen gekregen hier een
kleinschalig terrasje begonnen. En toen een jaar of 4 geleden dacht we van weet je we kunnen wel
een stapje verder gaan. Toen zijn we hier komen wonen en toen heb ik het bestemmingsplan van
Berg en Dal erbij gepakt en wat zijn de mogelijkheden van oude stallen en wat paste bij ons en die
combinatie gelegd. Daar kwam voor dat je 5 boeren kamers mocht beginnen in bestaande boeren
stallen met een streek winkel erbij met vanalles en uhm vervolgens dacht ik dat past wel bij mij en bij
ons…. Laten we dat gaan onderzoeken. toen ben ik dat gaan onderzoeken en toen is het balletje gaan
rollen. Wat ik net al zei, de welstand doorlopen en alle vergunningen aangevraagd en toen konden
we starten. 2 jaar geleden in Mei was het klaar, toen zijn we hier van start gegaan.
Vanaf het begin ging het goed?
Uhm… met de bezoekers bedoel je…. Uhm.. na ja nee… het is… ik ben begonnen met B&B.nl en dat is
nu nog steeds. Het begon gewoon heel rustig maar dat was ook goed. ik wil ook bewust via via, ik wil
niet gelijk knallen en helemaal vol zitten. Dat was ook niet mijn doel ik wilde het erbij doen, ik had
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ook een baan erbij. Het moest te doen zijn, op zondag terras open en de rest van de week B&B. alles
zelf doen, de was, poetsen, gewoon alles zelf regelen. Dus zodoende hoefde het van mij ook niet
gelijk super…. We hadden voor het eerste jaar een bezettingsgraad van 30% en daarna doorgroeien
naar de 60 ofzo, weet niet precies meer…. Dat lijkt nu wel die richting op de gaan…
Richting drukker….
Ja zeker
Hartstikke leuk…. Uhm, wat weet je eigenlijk over airbnb in het algemeen en zijn er dingen die je
zou willen weten?
Ik maak zelf geen gebruik van airbnb, uhm…. Ja niet heel dik onderbouwd ofzo, maar ik vind het altijd
lekker als ik ergens naartoe ga, nu met de kinderen en een man die 5 dagen per jaar op vakantie wil
dan wil ik precies weten waar ik terecht kom…. Gewoon… ja weten dat je accommodatie goed is, en
bij airbnb weet je dat nooit precies, je hebt daar geen sterren in…. Daarom maak ik er zelf geen
gebruik van….. ja en wat ik ervan weet is wat ik lees over Amsterdam natuurlijk…. En verder uhm…. Ik
krijg weleens de suggestie van ‘o je moet op airbnb gaan staan met je B&B’, ja ik…. Not off my
business…. Hahaha… nee, ik ben er niet heel erg mee bezig, ik ben vooral bezig sowieso hier. Wat wij
hier doen is proberen wat je zelf doet zo goed mogelijk doen zonder je druk te maken wat anderen
doen.
Ben je het wel van plan nog, je had het over Booking.com, je zit alleen nog op B&B.nl, ga je
nadenken over airbnb, tripadvisor?
Ik denk erover na. Booking heb ik al redelijk in de startblokken staan, dus als de aantallen enorm
teruglopen dan meld ik me aan en dan sta ik erop…. Maar ik wil het eerder zoeken op plekken als
boekjes van het pieterpad, boekjes van de NS. Ik wil ook de uitstraling hebben dat het een bijzonder
plekje blijft. Mensen die hier komen hebben het idee dat ze ons ontdekt hebben…. En dat merk ik dat
dat heel goed werkt bij ons…. Ja dat mensen hier komen en zeggen wauw waarom zijn hier zo weinig
mensen en waarom is dit nog niet ontdekt en ik merk dat dat goed werkt en dat het daardoor steeds
drukker wordt. Dat houdt een keer op maar dat is een leukere manier.
Anders wordt het te commercieel.
ja, ja… en dat wil ik eigenlijk niet uitstralen…
nee, nee
ik weet niet, je kent vast wel Oortjeshekke in de Ooijpolder. Super leuk veel mensen roepen hier van
‘oooo dit wordt ook zo’n soort oortjeshekke, dit is het enige plekje waar je hier terecht kunt’! ik moet
er niet aan denken als mensen bij de kassa in de rij moeten staan om hun dingetjes te halen, ik wil
gewoon lekker het terras op lopen en iedereen die er zit kunnen bedienen en een praatje kunnen
maken en natuurlijk is dat een illusie en een roze wereld want op een gegeven moment wordt het
drukker, moet je met personeel gaan werken, maar ik hou nog even die roze wereld voor me
ik denk wel, zolang je het zo houdt wordt het misschien drukker maar zullen er nog genoeg
mensen zoiets hebben van goh wat ontzettend leuk… ik denk zolang je het niet bewust heel
commercieel gaan maken zal het wel meevallen, je trekt ook wel iets andere mensen aan
dat hoop ik ook gewoon, dat het nog steeds die mensen die langs fietsen en zeggen jeetje wat een
leuk plekje. Als je het overal leest en overal reclame van ziet dan geef je ook een hele andere
uitstraling denk ik… dit is wat bij mij past en wat ik leuk vindt….
In welk opzicht ervaar je concurrentie van andere B&B’s of wellicht airbnb’s? voor zover…
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Ja ik.. dat is weer een roze wereld maar ik… ik zie andere niet als concurrenten. Ik denk dat we elkaar
hier in Berg en Dal alleen maar versterken. Dat je gewoon alleen maar meer toeristen naar deze kant
op trekt als er meer aanbod is…. elk plekje waar je hier in Groesbeek komt te zitten is uniek… want
als je hier naar buiten kijkt zie je dat het uniek is. bij jouw moeder is het uniek want daar heb je die
wijngaard erbij en kijk je de andere kant weer mooi op, zit je rustig en loop je zo het bos in., elk
plekje is uniek en het werkt ook zo dat andere B&B’s mij opbellen of ik andere opbel, van als ik vol zit
hebben jullie nog plek…. En dat… ik wil misschien ook geen concurrentie zien hoor en dat is wellicht
wat naïef, maar ik vind dit een leukere manier….. je versterkt elkaar…
Ja, dat denk ik ook wel…. Uhm, denk je wel dat de B&B sowieso, maar de airbnb… want in
Nijmegen zitten er wel een hele hoop in Groesbeek minder…. Maar denk je dat het hetzelfde
marktsegment is als B&B?
Nee, we hadden het er net over. Wij hebben echt vooral de 50- plussers die met de elektrische fiets
komen, hier komen toeren door de omgeving, of de echte pieterpad wandelaar… en ik denk airbnb
dat dat meer ook jongeren en jongeren tot 35 jaar denk ik trekt… die op avontuur gaan… het liefst
zonder kinderen, ik weet niet jij hebt daar meer onderzoek naar gedaan maar zo zie ik het… maar je
wil in hartje stad zitten, op avontuur of wat anders…. Maar uhm, wat mensen hier zoeken vinden ze
denk ik….. ja… minder snel op airbnb….
Ja… ik denk het ook wel hoor, het is echt voornamelijk gewoon slaapplaatsen, gemak, of juist heel
groot, maar in Nederland zit het wel minder hoor, vooral in toeristische gebieden, maar ook daar
zal er meer impact zijn natuurlijk, want daar kan je ook wel hele woningen huren.
Oja? Dat je echt grotere dingen doet enzo
Dat is ook weer net wat anders dan dit natuurlijk, want kijk een kamer huren via airbnb zou nog
enigszins overeen kunnen komen met een B&B natuurlijk, maar als je een heel huis huurt dat is
natuurlijk iets totaal anders. Dan wonen mensen er helemaal niet, die zijn gewoon weg….
Uhm, je zei net al dat het juist beter liep, maar heb je toch gemerkt dat je de afgelopen paar
maanden/jaren minder aanvragen hebt gehad, dat dat terugliep?
Nee, ik kan daar nog niet veel over zeggen in 2 jaar tijd, wat nu echt de topmaanden zijn en wat niet,
maar uhm…. Nee… nee dat kan ik echt niet zeggen…
Fluctueert het wel een beetje of valt het mee?
Ja door de maanden bedoel je? Of als ik dit jaar vergelijk met vorig jaar…..
In de winter zou het waarschijnlijk rustiger zijn…
Ja ik merk ook dat het door de weeks net zo druk is…. nee in de vakantie net zo druk is als buiten de
vakanties… dus dat zijn echt die 50-plussers die die kinderen groot genoeg hebben om alleen thuis te
blijven. Die komen vaak buiten de vakanties, zodat het in de vakanties niet drukker is… omdat dat, ja
we krijgen niet heel veel mensen met kinderen… er is hier niet zo heel veel, enorm vertier…. Om je
kinderen mee te nemen…
Nee
Dan ga je liever naar een stad, of naar een…
Als je ouder bent komt je ook niet voor dat soort dingen, dan kom je voor de omgeving
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Mensen komen hier voor de rust. Krijg ook regelmatig mensen die gewon even los van hun werk
willen, nemen een laptopje mee maar gewoon even overal los van willen zijn, even bijkomen en
mediteren en dat soort dingen. Dat kan hier natuurlijk ook prima, je zit hier heel rustig….. dus nee ik
zie het niet teruglopen, alleen maar oplopen eigenlijk, omdat er meer mensen komen.
Heb je wel… airbnb, als je gewoon echt vergelijkt met de grote van de kamer natuurlijk, even niet
over hoe luxe ze zijn, over het algemeen is dat goedkoper immers, omdat er minder service wordt
geboden…. Krijg je weleens aanvragen van gasten die vragen om een lager tarief…..?
Hmmmm zelden eigenlijk…. Alleen als ze bijvoorbeeld een week willen blijven, of ze dan korting
kunnen krijgen…
Alleen dat…
Ja, maar verder eigenlijk niet op 1 nacht. Doe ik ook niks mee want ik vind, ik bied dit en die prijs is
netjes bepaald en als ik dan de een korting ga geven en de ander niet voelt dat voor mij niet goed. ik
wil iedereen dezelfde prijs vragen voor dezelfde service dus nee, en die vraag krijg ik ook zelden….
Terwijl Hotels ook veel goedkoper zijn…. hier 1 bult verder heb je voor 49 euro een kamer voor 2
personen incl. diner als je een goede actie hebt
Dat Fletcher toch?
Ja
Heb je daar last van….
Nee mensen komen toch echt hierheen…. Ja en ik hoor wel vaak mensen die bij Fletcher overnachten
en hier op zondag op het terrasje komen dat ze de service zo fijn vinden….
Hier?
Alleen al om een kopje koffie te bestellen. Bij de grote Hotels is het minder persoonlijk dat is het, hier
is het natuurlijk wel persoonlijk en daar komen mensen voor….
Dat denk ik ook ja….. ben je van plan om in de toekomst je prijzen te gaan wijzigen om beter te
kunnen concurreren met airbnb?
Nee mijn prijzen gaan niet omlaag. Het enige waar ik over twijfel is of ik alleen nog voor 2 nachten zal
doen, dus niet alleen voor 1 nacht maar alleen voor 2…. Maar de prijzen gaan niet omlaag nee… nee
ik heb die prijs bepaald die is, je krijgt waar voor je geld, iedereen die hier weggaat geeft dat ook wel
aan… en ik vind het niet nodig om de prijzen omlaag te doen. maar ook omdat ik die concurrentie
niet voel he… dat is het denk ik ook….
Ja ja… dat denk ik ook wel
Als je uit gaat van je eigen kracht denk ik dat die concurrentie er niet zo toe doet….
Ja, je had het net over die borrels en die sport evenementen, dus je doet meer dan alleen B&B’s,
maar ben je van plan om in de toekomst je strategie te gaan wijzigen, dus dat je er misschien meer
bijpakt, of toch meer gaat focussen op iets bepaalds….
Dat zeker, ik ben nu bezig met zakelijk, de zakelijke markt, of ik daar meer mee kan doen…. uhm, en
dan in de zin van zakelijke verhuur voor mensen die van verder weg komen en hier overnachten
alleen… dus die hier in de buurt werken, maar ook heidagen, dus dat je met een dag vergaderen met
overnachten doet en zo even helemaal uit de bestaande situatie… heb ik ook af en toe al hier, maar
dat zijn wel dingen die ik leuk vindt, lunch erbij, BBQ erbij en dan gewoon hier mogen mensen de
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hele dag gewoon lekker zitten, nadenken, sparren…. Tekeningen maken, alles wat erbij hoort als je
zo’n heidag hebt… ja de locatie leent zich hiervoor, als het mooi weer is gaan mensen buiten zitten in
groepjes, anders is het binnen
Misschien ben je creatiever als je hier zit ipv op werk
Dat hoor ik ook vaak, denk dat daar wel groei in zit. Het is alleen een nadeel dat ik maar 4 kamers
heb… iedereen heeft dan een eigen kamer en dan heb je maximaal 4 personen, daar is het dan even
het zoeken is… samenwerking met andere B&B’s, hoe ga ik daarmee om… maar daar liggen nog wel
heel veel kansen die ik nu nog niet benut.
Ben je dat wel van plan?
Dat staat wel in de startblokken ja…
Oke leuk, uhm…. In welk opzicht ben je van mening dat het business model van airbnb eerlijk is tov
de concurrentie?
Hmmm… ja dat heb je ook heel veel gebieden he…. Uhm… ja als ik het algemeen zie, als ik aan
Amsterdam denk, dat vind ik het een oneerlijk model, want dan uhm… daar is het echt een hele
directie concurrentie van de bestaande B&B’s en Hotels en dat soort dingen,… maar uhm… als ik dan
verder kijk hier in Nijmegen, wat ik al zei ik ga niet uit van concurrentie, dus in die zin vind ik het niet
oneerlijk en… en vind ik het mooi dat er juist mogelijkheden ontstaan omdat de vraag er is, want die
vraag is er naar andere plekjes dan de geijkte hotels…. En die vraag die is hier naar een bruiloft op dit
plekje in plaats van bij discotheek de Linde, waar iedereen vroeger altijd zijn bruiloft hield. Mensen
willen wat anders, dus daar ontstaan mogelijkheden, je wilt dingen bieden waar vraag naar is.
eigenlijk is het die kant op, er was niet eerst het aanbod en toen pas de vraag. Er was een vraag naar
andere plekjes en originele overnachting mogelijkheden en daar is iemand mee begonnen…. En die
dacht hé verrek, als ik nu gewoon mijn plekje verhuur en dat doe ik op die manier, dat vind ik
eigenlijk heel goed dat dit soort dingen ontstaan en vervolgens, ja die regelgeving loopt erachter aan,
want natuurlijk die regelgeving is niet innovatief. Als je begint met innovatieve regelgeving dan kan
dat nooit. Het is juist goed dat er zoiets ontstaat als airbnb, en als Uber en als whatever, want dat is
gewoon de nieuwe…. Dat bied nieuwe mogelijkheden… en het is logisch dat daar dan nu in
gereguleerd wordt en dat de gemeente daar regels in gaat stellen, dat weet je van tevoren ook dat
dat eraan komt, maar die lopen altijd achter de nieuwe ontwikkelingen aan….
Ik ben het ook met je eens hoor, het enige punt is dat er gewoon misbruik wordt gemaakt door
sommige mensen. Je ziet het bij Uber dat mensen zo massaal het gaan gebruiken dat die taxichauffeur er onder leiden. Bij airbnb zie je het ook, veel bedrijven die een pand opkopen… en dat is
gewoon alleen airbnb, niks anders….
Ja maar dat is, nu is de regelgeving iets te laat…. Die regelgeving had daar iets eerder in moeten
spelen, maar die zijn wat logger en die doen dat niet snel, maar dat had voorkomen kunnen en
moeten worden denk ik, en dat is nu te laat… maar over het algemeen, ja… denk ik dat dat alleen
maar goeie ontwikkelingen is… ik denk ook.. het maakt de bestaande bedrijven ook scherp he… je
kunt als taxi bedrijf ook innovatief gaan denken, als uber bestaat ga je andere dingen verzinnen,
maar die willen taxi blijven rijden…. Hier zie je het ook, horeca wil horeca blijven en daardoor mag er
niks in het buiten gebied. Ja ik verzin hier nieuwe dingen, daar bestaat nog geen regelgeving voor
maar de vraag is er wel, dat betekent niet dat het niet moet kunnen, maar je moet als bestaande
horeca onderneming gewoon nieuwe dingen verzinnen. Niemand gaat meer naar de discotheek…,
dan moet je toch een andere weg in gaan slaan met je pand…
Wat zei ik nu, stilstand is achteruitgang….
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Ja dat is toch zo.. als je zon ondernemer bent en als je denkt dat wat je 10 jaar geleden doet dat dat
over 10 jaar nog kan, dan denk ik dat je niet een echte ondernemer bent. Nieuwe ontwikkelingen
komen altijd wel. Dan moet je of meegaan of optijd wat anders gaan doen, maar niet gaan piepen als
er nieuwe dingen ontstaan. Natuurlijk moet dat eerlijk gaan en moet ik voldoen aan allerlei
richtlijnen… als je het over horeca hebt en dat soort dingen…. Maar ja daar komt die regelgeving nou
eenmaal achteraan wat ik al zei. Ik denk dat dat logisch en goed is….
Ja ja eens…. Uhm, je bestaat ook pas 2 jaar, maar in welk opzicht heb jij je services verbeterd tov
vroeger en in welk opzicht heeft dit dan te maken met airbnb?
Uhm…. Nee ik heb mijn services niet verbeterd, ik ben me bewuster geworden van de service die ik
bied. Ik besteed altijd een uur aan een ontbijt, dat is heel erg lang eigenlijk voor 2 personen….. en ik
dacht al van ohhh dat kan niet uit een uur voor 2 personen, ja als je die uren telt kan dat nooit uit….
Maar ik merkte vervolgens dat mijn reviews zo goed waren, mede door de aandacht die je aan een
ontbijt aan iemand kan besteden…. Uhm, dat ik dacht nee dat uur moet gewoon ingecalculeerd zijn
dat is onderdeel van mijn…. Van mijn manier van werken…. En uhm, ja verder… als bij een B&B wil je
gewoon lekker met rust gelaten worden, dus ik geef mensen de sleutel ik leg de boel uit en hup je
doet je ding…. Bij het ontbijt heb je de kans om vragen te beantwoorden van de mensen en ik vertel
het graag……. Ja dat is gewoon onderdeel van de manier waarop ik het doe, dus in die zin heb ik het
niet verbeterd… maar ben ik me er bewuster van geworden en ben ik mij ook bewust dat ik alleen
maar een overnachting met ontbijt wil bieden…. Dus ik zet het niet op de site dat je ook zonder
ontbijt voor een 10tje minder kan boeken, want dat ontbijt is juist mijn plus…
Stel dat….. mensen die vragen over dat ontbijt, die gaan onderhandelen. Zeg je dan de groeten
zoek maar wat anders, of wat zeg je dan?
Nee, dan zeg ik eigenlijk…. Ik heb die vraag nog nooit gehad eigenlijk bedenk ik me net…. Ja weet je
die vraag krijg ik ook niet omdat ik er een tientje afdoe… en eigenlijk is dat natuurlijk heel weinig.
Maar het ontbijt is voor mij een tientje waard. Dus, en je hebt, we zitten ook niet midden in de stad
waar je zo eventjes drie stappen loopt voor een ander ontbijt tentje,. Dat maakt het ook wel dat
mensen hier willen ontbijten. De meeste wandelaar willen een goed ontbijt voor ze gaan wandelen.
Ik vraag wat ze willen ontbijten, dus als iemand havermout wil dan krijgt hij havermout. Anders is het
standaard gewoon. Dus ja die noodzaak is hier niet zo erg…..
Wat je zegt ik denk dat veel mensen gewoon zoiets hebben ik boek dit als zijnde een totaal pakket
en daar hoort dat gewoon bij en dat willen ze ook
Ze komen hier ook voor die beleving en niet voor een goedkope overnachting.
Dan kunnen ze ook ergens anders naartoe.
Ja precies,
Fletcher bijvoorbeeld
Dan ga je gewoon ergens anders naartoe…. Dus in die zin krijg ik dat ook niet zo vaak. Ik weet niet of
je hier veel aan hebt voor je airbnb haha
Het zou dus kunnen….het is, wat ik al zei het kan natuurlijk dat het helemaal geen impact heeft
natuurlijk…. Maar wat je zegt van die focus dat doe je niet met in het achterhoofd houdende van
dit moet ik doen voor airbnb…
Nee nee helemaal niet… maar ook niet voor andere concurrenten.
Dit is gewoon wat jij aanbied dit vind jij leuk
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Ja, ja.
Zou het, zou airbnb in de toekomst wellicht een directe concurrent of zelfs een drieging zou
kunnen zijn voor je bedrijf? Misschien dat airbnb’s zich steeds meer gaan evalueren tot
bijvoorbeeld zon service…. Ben je daar bang voor?
Nee ja… ik vind dat ik hier een uniek plekje heb en dat zichzelf verkoopt…. En dan de combinatie
plek/service/ en natuurlijk luxe ook wel voor de kamers, uhm…. Genoeg is om daar een concurrentie
tegen te bieden… dus er komt geen enkele airbnb op zon plekje als dit te zitten… kijk als je in een
stad zit dan is het heel anders, mensen komen inderdaad om te overnachten en door te gaan, maar
hier komen ze omdat het dicht bij het pieterpad zit of ja, omdat je dit uitzicht hebt denk ik…
Ik denk het ook wel hoor… denk je wel dat jij, dat je misschien klanten gaat verliezen in de
toekomst… of dat nu aan airbnb is of aan andere… hoe drukker het wordt hoe commerciëler het
misschien automatisch wordt, ook al is dat niet bewust…
We krijgen wel andere gasten dat merk ik wel op het terras. De mensen die aan het begin vaak
kwamen blijven nu weg omdat het groter is geworden, niet meer zo kneuterig als het was. maar dat
is ook een natuurlijke manier, er komen een hoop nieuwe gasten voor in de plaats en die mensen
zoeken weer een ander plekje wat bij hen past….
Je denkt niet zozeer dat je klanten verliest, maar meer dat je andere soort klanten aan gaat
trekken naarmate het groter wordt…
Ja, weet je als airbnb bekender wordt… ja net als FB en alles dat gaat natuurlijk in een golf naar
steeds hogere leeftijd, dat die 50-plussers ook die airbnb’s gaan boeken….. ja maar dan nog…. Waar
moeten ze dan hier zon plekje krijgen…. Ja ik ga gewoon uit van de kracht van de plek en dat doen we
met de pompoenen en dat doen we met de overnachtingen en dingen hier…. Ik denk als je alleen
maar bang bent voor concurrentie als je aan het ondernemen bent, dat je ook geen plezier meer
hebt in je ondernemerschap hebt… en dat als je uitgaat van wat je wel hebt en wat je juist, als je
maar blijft promoten wat je kracht is, dat dat wel helpt. Ik heb hier nog zo veel te groeien in mijn
ogen, gewoon in reclame maken wat ik nu nog helemaal niet doe…. Ja er zijn nog zoveel
mogelijkheden en nu loopt het al lekker… dus… ik denk eerder dat de anderen bang moeten zijn voor
mij als concurrent… hahah grapje….
Ik fietste vanmorgen langs de bouwmarkt, er zaten dus 2 bouwmarkten naast elkaar…. En dan
vraag je je ook af, ik kan me best voorstellen dat je letterlijk bang bent voor de concurrent want je
zit in exact hetzelfde segment… maar het verschil hier is… kijk jij hebt natuurlijk het uitzicht en
nouja de bar en alles…. Als ik kijk naar mijn moeder die heeft ook uitzicht, net de andere kant op,
maar die heeft die wijngaard en een bedstee…. En elk stukje heeft net zijn…. ze heeft ook veel
pieterpad lopers…. Maar er zijn veel mensen die vaak terugkomen want die willen specifiek die
bedstee. Hier komen mensen terug omdat ze specifiek jouw ontbijtje leuk vinden…. Ik denk toch
dat je je meer kan onderscheiden, zeker op zon locatie, en dat dat pas echt problemen gaat
opleveren als je een doorsnee huis B&B hebt, die heb ik ook wel gesproken, midden in de stad. Ik
denk dat je dan, dan kom je op zoveel vlakken overeen dat het dan misschien moeilijker kan
worden.
Precies, ik ben ook wel redelijk bewust ermee bezig om anders te zijn dan anderen. Natuurlijk is dit,
lijkt het allemaal op elkaar, maar hiernaast hebben ze een camping en ook appartementen in een
oude stal, maar op zon totaal andere manier, dat zij zo ander publiek trekken dan ik. Ik hou zelf heel
erg van een hotel overnachting, je eigen wc, schoon, alles voor jezelf… een beetje die luxe…. Gewoon
lekker een opgemaakt bed, dat bied ik hier zelf ook. Volgens mij moet je bij de buren je bed zelf
opmaken. Ook helemaal prima, maar wel een ander segment… en die trekken hele ander soort
mensen aan. Ik wil hier ook nooit een camping beginnen….. zeg nooit nooit hoe het ontwikkeld….
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Maar zij hebben een camping en dat doen ze super goed en mensen vinden het leuk om daar te
komen, maar ik haat kamperen. Dan kan ik ook niet aanbieden vind ik, dan weet ik ook niet wat die
mensen willen. Dan zou ik het meer zoeken in meer hotel kamer achtige accommodaties met een
speciale beleving, want dat is dan….. dat moet wel heel anders zijn dan de andere hier in de buurt. En
als je dat maar blijft doen dan trek je toch je eigen klanten… er zijn zoveel mensen die op vakantie
gaan. Ik heb zelden buitenlanders haha dus een hele wereld die open gaat die nog kunnen komen.
Je had het net over die concepten waar je mee bezig was… ja kan je daar wat meer over vertellen…
welke concepten heb je nu in je achterhoofd zitten van dat wil ik nog gaan doorvoeren in de
toekomst….
Gewoon buiten de B&B dan?
Ja
We zijn daarvoor, dat concept loopt al eigenlijk… daar wordt nu een bier brouwerij gemaakt een
micro brouwerij, in de andere stal…. De auto kan nu niet meer binnen staan, die jongen die hier altijd
in de keuken staat die,…. Die had met zijn vader en zijn broer in de tuin een brouwerij en die wilde
dat opschalen maar dat ging niet in de woonwijk. Toen zijn ze hier naartoe gegaan en gaan we hier
hop telen, dan heb je dus van het zaadje tot het vaatje, dan kan je gewoon je biertje drinken onder
de hop planten waar het begonnen is. dat gaat dan vooral om de beleving, we willen dan een
rondleiding bieden, hier wordt het gemalen, hier doen we dit erbij, het gaat dus niet om de grootte,
de kwantiteit aan bier brouwen, maar aan een speciaal biertje… we hebben een pompoen biertje
gebrouwen vorig jaar.
Was dat te drinken?
Ik vond het lekker haha. De mannen vonden het minder lekker dus ja, denk dat het meer een dames
biertje is maar goed. maar ja, en daar hebben we wel de ambitie om binnen 5 jaar een biertje te
brouwen waarvan alle ingrediënten allemaal uit een straal van zeg 5km max. komen. Dat idee… dus
dat… het gaat om die beleving en die wil ik hier wel meer…. Daar wil ik hier wel meer mee doen,
pompoenen hebben we hier natuurlijk al erbij, maar dan verzinnen we elk jaar weer wat nieuws…
vorig jaar voor het eerst een pompoenen pluk dag… ja weet je daar is ook nog zoveel in te groeien.
Zou je dat in de vorm van arrangementen, dat je dat koppelt aan de B&B, bijvoorbeeld slapen met
pompoenen, slapen met een bier brouwerij… als in arrangementen…
Nee daar ben ik helemaal niet mee bezig… het zou wel een goed idee zijn trouwens hahaha…. Ik weet
niet, ik had laatst wel een aanvraag van die zei van wanneer is het streekgala en is dat bij jullie want
dan wil ik komen overnachten, toen dacht ik van hé mensen komen ook van verder weg voor dit
soort dingen. Tot nu toe zie ik het eigenlijk allemaal los van elkaar, wel dat het elkaar versterkt maar
niet dat je die combinaties legt. Het kan natuurlijk wel. Ik zie het wel in familie dagen. We willen, er
zijn best veel familie dagen en die willen hier allemaal lekker buiten, lekker wat doen, en dan past
zon rondleiding er heel goed bij en dat soort dingen. Uhm, en als je die… ja weet je dat is meer voor
groepen en we kunnen maar 8 mensen kwijt met een overnachting…. Dus dan is een arrangement
lastig, want voor 8 personen een rondleiding gaat nog wel, maar iets helemaal op te tuigen is…
daarin is een arrangement dan… zoals ik de arrangementen zie… want ja je kan… als mensen hier
komen en die willen gaan fietsen dan leg ik de kaart op tafel en gaan we samen bedenken waar ze
het beste naartoe kunnen fietsen en eigenlijk zou je dat ook als een arrangement kunnen zien. Een
overnachting met fietsroute en een lunchpakketje…. Zo commercieel denk ik dan niet…. ik.. naja ik ga
hier zitten met die mensen, ze hebben altijd teveel ontbijt dus vragen ze om een zakje. Ze hebben
dus al lunch ze nemen een kaart mee…. Maar je hebt gelijk ik kan dat als arrangement aanbieden.
Nu je het zegt goed idee hahaha….
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Alsjeblieft haha..
Dat is wel iets wat ik meer zou mogen promoten.
Maar dat doe je niet om te concurreren met airbnb.
Ook weer niet, weer die concurrentie… nee dat is gewoon de service die ik wil bieden….
Het is gewoon leuk om extra dingen aan te kunnen bieden. Mocht je in de toekomst toch wel
gebruik gaan maken van airbnb…. In hoeverre ben je dan van plan om de klanten van airbnb een
ander tarief te laten betalen dan de B&B?
Ja, wat ik aan commissie dan aan airbnb moet betalen dat zet ik er bovenop.
Ja maar verder zou je niks aanpassen
Nee ik, dat is wel wat ik ook met booking.com wil, dan ja… dan wil ik… ik heb mijn website nog steeds
niet af… maar ik wil gewoon een goede website waar ik mijn standaard prijzen op zet en alles wat via
andere sites is….
Uhm of ik de prijzen aan ga passen. Wat ik al zei, wat ik bied is waard wat ik ervoor vraag. Die service
die ik extra bied die…. Ja… dat vind ik… de ene neemt zijn broodje mee voor de lunch en de ander
krijgt een welkomst drankje als het uitkomt… ik bied iedereen evenveel maar allemaal op een andere
manier, zo voelt het gewoon. En op moment dat ik commissie moet betalen aan airbnb dan doe ik
dat er bovenop. Dan hebben mensen de keuze om via airbnb te boeken. Ik kijk altijd waar het het
goedkoopste is als ik ergens boek en dat is rechtstreeks via de site.
Waarom ik dat vraag, in welk opzicht heb je overwogen om extra services zoals ontbijt, stukje
persoonlijke aandacht te elimineren, want dat zou je dus eventueel kunnen doen, dat je het beide
aanbied, dus reserveren mensen via booking.com of de site, dan bied je alles erop en eraan. Stel
mensen willen perse overnachten en ze willen het goedkoop, dan kunnen ze via airbnb, maar dan
krijgen ze geen ontbijt, gooi je de sleutel in hun handen en zeg je zoek het uit…. Zou je dat in
overweging nemen?
Ik zou dat in overweging nemen ja… als ik wanneer…. Van de andere kant weet ik het niet zeker,
want ik wil wel iedereen hetzelfde behandelen… en uhm.. en daarin ook zorgen. Ik denk op het
moment dat je die service en die aandacht bied, dat mensen ook voorzichtiger omspringen met je
eigendommen en met andermans eigendommen en de buren. Dus de manier waarop ik ze welkom
heet hier, maakt ook dat ze de kamers in mijn ogen hoor… netjes achter laten, dat ze geen overlast
voor de buren…. Aan de buren bezorgen… dat dat ook wel een beetje bij elkaar hoort. Op het
moment dat je heel persoonlijk ergens binnen wordt gelaten en echt wel… ja herkend wordt, dat
stukje gewoon van hé leuk dat je er bent en… ja dat je dan misschien ook netter blijft, maar dat is
misschien ook weer die roze wereld van mij, ik denk dat dat bij airbnb dat dat makkelijker is, zo van
slapen pleur alles maar in de hoek, we zijn niet zo zuinig met de muren, als er iets vies wordt dan
boeie… ik heb nu 2 jaar lang de ervaring dat alles echt heel netjes achter wordt gelaten. Dat vind ik
ook wel heel prettig, daardoor kan ik het ook netjes houden en kan ik iedereen bieden dat het netjes
is.
Ja
Als ik elke keer als mensen er zijn geweest moet gaan schilderen ofzo… dat is ook, dat heb ik niet
ondervonden dat denk ik he… dat is gewoon een gedachte… heeft er ook mee te maken dat ik niet
commercieel ben en niet altijd vol wil zitten….
Dat denk ik ook. Uhm ja…. Nou eigenlijk…
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Ik ben helemaal niet commercieel, zie geen concurrentie… haha wat is dat joh.
Aan de ene kant wel, maar ja het ligt eraan met welke insteek je erin staat. Ik denk ook wel dat…
laat ik het zo zeggen ik heb andere mensen gesproken…. Wandelaars heb ik geen zin in, nemen al
mijn ontbijt mee. Fietsers komen en staan waar ze willen, oprotten die handel. Ik doe alleen 2
nachten want het is zonde voor het milieu om constant opruimen… die zijn puur zakelijk bezig, en
dan is het niet van dat ik denk wat stom…. Je staat er gewoon op een andere manier in… die zullen
het misschien, die zullen nooit een uur aan het ontbijt gaan zitten voor 10 euro…
Wat het is… het is helemaal niet commercieel he
Je staat er anders in, maar dat hoeft niet erg te zijn.
Dat is ook hoe ik hier begonnen ben. We zijn hier begonnen omdat het een mooi plekje was die ik wil
delen met andere mensen. Dat is nog steeds mijn achterliggende gedachte. Ik heb nog nooit iemand
gezegd van je moet nog betalen. Ze komen naar mij toe van ohhh we moeten nog betalen. Maar er is
nog nooit iemand geweest die niet betaald heeft…. dus ik denk als je het op die manier insteekt dat
je het ook terug krijgt. Tuurlijk ga ik echt wel op mijn neus, ik heb geen annulerings voorwaarde. Ik
zeg tegen mensen, ik ga ervan uit als er iets ernstigs aan de hand is dat je dan moet annuleren. Ik ga
ervan uit dat het dan om een serieuze reden is en daar ga ik geen geld voor vragen. Ik ga er wel van
uit dat zo gauw u weet dat u wilt annuleren dan laat u het mij weten. Dat is altijd goed gegaan.
Kijk natuurlijk als ik 3x op mijn neus ga ga ik dit veranderen, maar niet voor die tijd. Als dit nog steeds
zo lekker loopt…. Ja ik denk dat dat wel werkt. Als je waar maakt wat je belooft te bieden. Elke keer
komen de mensen hier nog en die zeggen wow het is nog mooier dan op de foto’s van… o die foto is
met een groothoek lens genomen…. Dan denk ik dat dat ook wel blijft….
Ja ik denk ook wel, wie goed doet goed ontmoet.
Daar hoop ik altijd op
Misschien dat het eens mis gaat, maar niet snel
Ik hoor ook altijd horror verhalen van mensen die hier komen, mijn schoonmoeder had Booking.com
en dan komen er Aziaten en allemaal rode saus op de muren, allemaal drama verhalen, en toen
dacht ik ik wacht nog wel even met Booking.com. ik heb alleen maar leuke en nette mensen gehad.
B&B.eu? was je dat van plan?
Ja ik heb weleens gezien van daar sta ik niet op, maar nooit in verdiept om te kijken wat ik daarvoor
moet doen.
Volgens mij is het dan 200 euro per jaar…
Nog erbij? Dit kost ook 200 euro.
Kan ook Booking.com zijn, betaal je sws 200 euro…
Daar betaal je alleen commissie ofzo
Nu haal ik ook dingen door elkaar.
Bij booking kom je er gratis op en betaal je per boeking.
Betaal je veel commissie.
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10-15% ofzo hoor, maar dat is best veel… ik zou dan voor de bekendheid op Booking.com gaan, kom
je ook op al die anderen, Trivago etc… gewoon zorgen dat mijn prijs via B&B.nl en via mijn eigen site
is goedkoper is… dan wordt je wel gevonden, maar boeken ze ook weer die andere dingen, denk ik….
Dat zou een optie kunnen zijn. ik vind het eng dat je via Booking, dan is gelijk de booking definitief als
iemand hem doet. stel ik vergeet hem dicht te zetten heb ik veel sneller een dubbele booking.
Wat ik wel idioot vindt, dat was ook booking, dan moet je een jaar van tevoren weten wanneer je
op vakantie gaat. Als mensen boeken moet JIJ eigenlijk vervangende accommodatie leveren…
Precies, dat vind ik ook wel heel eng
Heel pusherig ook wel. Als je denkt ik ga vanavond naar de IKEA of wat anders en ineens doen
mensen pots 12 uur van tevoren een boeking
Of 3 uur van tevoren dat kan ook gewoon. Hij staat gelijk, en via B&B.nl moet je eerst reageren
bedankt voor je aanvraag en dan vervolgens wil je reserveren…. Daar zit je zelf altijd tussen en
daarom… dat is voor mij wel veilig, want ik ben niet constant op mijn telefoon aan het kijken.
Het idee is heel handig van Booking, maar dan moet je bijna gewoon personeel in dienst hebben,
dat je gewoon 1 pipo hebt die elke dag, of 3-4x per dag de laptop checkt, kijkt wat er bij is
gekomen.. en vervolgens de bedden doet en dat de eigenaar eigenlijk de handen ervan afhoudt.
Dan werkt het wel goed, want dan hoef je vrij weinig te doen en komt alles binnen.
Interview B&B Bottendaal
Even kijken, nou hij loopt. Uhmmm, nou voordat we beginnen is het misschien leuk dat je gewoon
even voorstelt, wie ben je, ja.. hoelang heb je de B&B al etc..
Is goed, ik ben rita peters en eigenaar van het pension bottendaal. Het is ook een B&B, dus we
hebben, heeft een dubbele functie, pension functie en B&B. en we doen dit nu gedurende ruim 5 jaar
en we genieten er enorm van, vind het hartstikke leuk. Doe het samen met mn man en we hebben
wat mensen die hier werken. 2/3 mensen.
Die hier meehelpen of zitten
Nee werken ja.
Oke
Ja want het is best veel werk, we hebben 10 kamers
10 dat is veel. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen. Had je altijd al zoiets ik wil dit doen of
was het een carriere switch van wat ga ik nu doen?
Ik ben zelf psychiatrisch verpleegkundige en dat had ik al 40 jaar gedaan en toen uhm,… dacht ik wel
van nou ik wil weleens wat anders gaan doen. op gegeven moment heb ik mijn eigen huis verkocht
en ik had een enorme overwaarde dus toen dacht ik dat uhm… hier heb je heel veel leuke kroegen, jij
zegt ik hou van uitgaan maar ik ook nog steeds haha… dus maar… je kunt op mijn leeftijd niet zomaar
overal terecht haha…. Maar je hebt hier in Nijmegen nog wel kroegjes waar je zeg maar als oudere
wel naartoe kunt. Hier bijvoorbeeld de kluizenaar en in Den Bosch heb je dat niet zo. toen dachten
mijn man en ik we gaan een kroeg beginnen met leuke plaatjes draaien.
Hij komt uit den bosch, dat gaan we daar doen. dat was dus eigenlijk onbegonnen werk. We hadden
wel, we waren best wel ver maar die horeca wereld dat… ja dat gaat er allemaal met bier contracten
weet ik veel allemaal, we gingen niet zo voor de omzet maar we wilden het gewoon gezellig hebben.
Niet dat de mensen nou zo idioot veel gingen drinken. Uiteindelijk zijn we daar niet uitgekomen,
vond ik wel jammer. Toen was het even stil en toen uhm… de nieuwe eigenaar zeg maar van mijn
oude huis wat ik verkocht had, die heeft hier allerlei panden in Bottendaal onder andere…. En toen
reed ik met hem hierlangs en hij zei weet jij niet iemand die dit zou willen gaan uitbaten? En toen
dacht ik van nou! Dat lijkt me zelf wel heel erg leuk. Hij zegt dat lijkt me ook echt iets voor jou, dus
daar heb ik het met Jos over gehad en toen hebben we, toen zijn we gaan kijken en plannen gemaakt
en toen zijn we eraan begonnen
97

Met opmaak: Lettertype: (Standaard) +Koppen (Cambria),
Nederlands (standaard)
Met opmaak: Kop 3, Lettertype-uitlijning: Automatisch
Met opmaak: Lettertype: (Standaard) +Koppen (Cambria),
Niet Vet, Nederlands (standaard)

Ja, het ziet er…. Nog niet alles gezien maar het ziet er super mooi uit. Uhm, even kijken wat weet u
over airbnb in het algemeen en zijn er misschien nog dingen die je zou willen weten?
Uhm,, nou denk dat ik best veel weet van airbnb. Het is een hele mooie, super snelle leuke website
en ik denk dat die jongens echt, die dat uitgevonden hebben haha, die zullen wel super rijk zijn. ik
denk ook, wij zijn wij hebben ook airbnb en we zijn echt wel heel erg tevreden over airbnb. Natuurlijk
moeten wij ook afdragen en de gasten dragen af maar dat vind ik ook logisch. Ze verzorgen die site,
en uhm… alleen als mensen zeg maar langer bij ons willen verblijven dan zeg ik boek maar voor
een paar dagen en dan kun je de rest hier gewoon boeken want dat scheelt natuurlijk best veel en
voor ons ook.
Want u had het net over toeristen belasting, hoe werkt dat dan precies bij airbnb want ik heb wel
opgezocht maar ze hadden het over een 8% tarief en een 20% tarief als je bepaalde service biedt,
dus wat kost het voor jullie?
Uhm… nou ja dat hangt er een beetje vanaf, qua prijzen. Het is zoveel procent moeten we afdragen,
weet het eignelijk niet precies hoeveel heb ik wel geweten maar nu niet meer…. Uhm, maar toeristen
belasting gaat het zo dat wij, ik per jaar via de gemeente krijgen we een brief en dan moeten wij, dan
moeten we het aantal gasten dat we hebben gehad moeten we doorgeven en dat is best wel veel.
Ongeveer 2,30 euro per persoon per nacht….
Zo keer hoeveel personen keer nachten dat is best een hoop
We krijgen ongeveer 2000 gasten per jaar…
Pff veel. Maar de mensen die vanuit airbnb komen die geeft u bewust niet op of die hoef je niet op
te geven?
Die hebben we altijd opgegeven. Toen hier een man van de gemeente kwam die hoorde ons praten
over toeristen belasting en se hadden een vraag over dat we gasten hebben die hier werken, dat zijn
geen toeristen. Als iemand hier 3 maanden zit voor werk weet je dan wel niet hoeveel toeristen
belasting we moeten betalen….
Ja
En het is ook altijd zo geweest dat wij hem zelf betaalden. Wij rekenden het niet door aan de gasten,
dat ja… wij zijn niet zo commercieel belust of hoe heet het financieel, wij dachten dat betalen wij zelf
wel maar dat begint wel echt in de papieren te lopen…. Ja. En uhm, de meneer van de gemeente die
zei toen van je kunt veel beter de mensen gewoon laten inschrijven en daarna weer uitschrijven, als
je er dan teveel hier hebt dan kom je een keer langs en dan kijken we wel weer wie er allemaal
ingeschreven staat maar ik zou er niet zo probleem van maken…
Stel er komt nu iemand voor misschien hangt het af van de hoeveelheid nachten, maar neem aan
dat je bij B&B.nl bent aangesloten?
Ja
Stel iemand die boekt 2 nachten vanuit uw website, of hij boekt 2 nachten via airbnb…. Hou je dan
bij de ene site meer over dan de andere site/?
Uhm…. Nou dat vind ik moeilijk te zeggen, want bij B&B.nl betaal je 1 bedrag per jaar… voor het
lidmaatschap.
Ongeacht hoeveel mensen boeken
Ja, dus zij vragen geen commissie en ik betaal ook geen commissie aan hen, behalve dat ik lid ben
van hen… dus ik denk eigenlijk dat ik bij B&B.nl wel goedkoper uit ben, want het lidmaatschap is iets
van 170 euro ofzo….
Maar ik krijg altijd heel veel aanvragen van die website.
Bij airbnb betaal je ook echt per overnachting
Ja en per persoon etc…..
Ja uhm…. U zei het net al, maar in welk opzicht ervaart u cocnurrentie van airbnb of misschien
andere hotels en B&B’s hier in de buurt?
Ik denk van de hotels niet zo, want mensen die voor hier kiezen die kiezen niet voor een hotel.
Bovendien zijn we helemaal niet luxe, we hebben geen aparte badkamers en toiletten op de kamers
dus we hebben ook heel duidelijk op onze site gezet. Tenminste niet teleurgesteld zijn want als je dat
wilt dan moet je echt naar een hotel of een luxere B&B… Dus uhm…. En ik denk dat de sfeer hier ook
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anders is dan in een hotel dus… mensen kiezen echt wel bewust voor een B&B of een hotel. We
hebben nooit zoiets van dat de mensen niet in een hotel kunnen boeken dus komen ze maar bij ons
terecht ofzo.. nee dat hebben we niet. andersom wel hoor, als het hier vol zit dan moeten ze verder
gaan zoeken…. Dus die uhm…. Die concurrentie van hotel niet…. van airbnb vroeg je dat ook?
Ja
Ja dat weet ik ook niet zeker, want dat kan je niet zo goed meten, maar ik denk wel omdat ik weet
dat er heel veel in de buurt zitten en ook heel dichtbij…. En ja er zullen er vast goedkoop tussen
zitten, als je als student een overnachting kunt boeken voor 20, en hier betaal je 40….
Dan is de keuze snel gemaakt ja…
Ja ja…. Uhm. In welk opzicht denkt u dat airbnb zich in hetzelfde marktsegment bevindt als uw
B&B?
Hmm… nee ik denk wel dat het anders is. ik denk dat het hier in de wijk dat heel veel studenten een
kamertje uhm… die ze over hebben… of als ze zelf op vakantie gaan, want het wisselt ook de hele
tijd, dus ja haha.. dus dat die dan hun kamer verhuren. Ik denk wel dat dat een andere uitstraling is
dan hier..
De mensen die het boeken, denkt u dat dat misschien verschillende soorten mensen zijn
Ja denk het wel. Heb ook weleens mensen gehad die wilde hier, die zeiden we gaan niet bij
studenten op de kamers daar heb ik geen zin in. Maar ik denk jonge mensen, studenten ofzo die
weinig geld hebben, ja…. Die hebben misschien ook niet zoveel keuze.. die vinden het ook wel leuk
als er ook andere studenten in huis wonen ofzo dus dat
Je zegt eigenlijk dat waarschijnlijk de jongere mensen voor airbnb zouden gaan
Ja, dat denk ik ook….
Heeft u wel gemerkt dat de mensen die vanuit airbnb komen, dat dat een ander type persoon is
over het algemeen?
ja dat is heel internationaal, ja. En uhm via B&B.nl is het veel minder internationaal, misschien Duits
weleens Frans weleens maar nee… over het algemeen Nederlands. Airbnb dat is heel internationaal,
ja! Ze komen vanuit de hele wereld.
We hebben daar ook een kaart dan kan je het zien, maar het is over de hele wereld komen ze echt
leuk!
Leuk wel, heeft u gemerkt dat u in de afgelopen jaren/maanden minder aanvragen heeft gehad en
in welk opzicht zou airbnb hier een rol in hebben kunnen spelen.
Ik denk dat wij, vorig jaar zaten we bijna het hele jaar vol, denk wel voor 90% ofzo.
90 van alle dagen van het jaar?
Dat is echt veel ja. Ik denk dat dat dit jaar wel…. Nou ja, dit jaar…. Zeg maar vanaf november ofzo…
dat dat wel minder is geweest, vooral in de winter periode. Dat hebben we wel gemerkt ja. En ik
denk, of het is sws minder druk deze winter, dat weet ik natuurlijk niet. en, want nu het is gewoon
weer heel erg druk, ze kunnen nu ook overal in de wijk maar misschien is de hele wijk vol ik weet het
niet. het is moeilijk om dat te zeggen. We hebben ook weleens het jaar ervoor gehad dat het niet zo
druk was dan het afgelopen jaar, dus misschien hadden we toen een heel goed jaar, ik weet het ook
niet. het is uhm moeilijk te zeggen, maar er zitten er heel veel dus we zullen echt wel concurrentie
hebben daarvan.
U zei net al dat u bij airbnb aangesloten bent, maar krijgt u weleens aanvragen van gasten die om
een lager tarief vragen omdat airbnb over het algemeen, zeker voor degene die het boekt,
goedkoper is, en hoe gaat u hiermee om?
Absoluut, iedereen is tegenwoordig aan het bemiddelen. We hebben net, je zou het zo kunnen zien,
4 jongens komen, ze willen met zn 5en komen, maar ze willen voor 4 betalen, boeken ook via airbnb
voor 4 personen en dan vragen ze of ze een matrasje op de grond kunnen leggen voor hetzelfde
bedrag, voor 4 personen. En dan heb ik de neiging van nouuuu als ik ze dan tegemoet wil komen dan
wil ik ze eigenlijk via airbnb naar mij toesluizen… want dan kunnen ze voor 125 euro met zn 5en hier
slapen en dan zijn ze waarschijnlijk alsnog goedkoper uit….want dan betalen ze maar voor 4
personen
Ja… dat is wel.
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Zo kom ik ze dan tegemoet. Maar, als ze dat niet willen mogen ze ook komen we zijn
heel makellijk us ja, dan leggen we gewoon een matras bij er op de grond en normaal zouden we
dan, we hebben ook zon klapbed en dan doen we het makkelijker maar dan leggen we er een matras
bij.
U had het net over 40 euro per nacht. Hanteert u zowel voor airbnb en B&B en alle andere
websites exact dezelfde prijzen?
Nee, bij airbnb zijn wij denk ik, ik denk dat we daar wel iets minder aan over houden ja, maar dat is
vanwege de concurrentie, want als wij merken, als we boven die 40 euro gaan zitten met een
overnachting voor 1 persoon, nou dat is echt goedkoop, dan krijgen we sws minder boekingen…. Bij
airbnb dan. Bij B&B.nl dan maakt het niet zoveel uit, op onze eigen website vragen we 38 euro. 1
euro toeristenbelasting sinds afgelopen jaar, dan leggen we het nog zelf bij want dat vinden we nogal
moeilijk…. Nou ja, daardoor merken we wel dat we vaak gewoon 40 euro krijgen, heel vaak zeggen
die mensen laat die ene euro maar zitten.
Hadden we niet aan gedacht maar het is wel zo, gebeurt echt heel vaak.
Maar uhm, de kamers staan of een van de kamers staan dus ook voor 40 euro op airbnb?
Neee ik denk goedkoper.
Oke.. dus stel ik zou willen boeken ben ik bij airbnb goedkoper uit.
Dat weet ik niet, want jij moet ook betalen aan airbnb…..
Ja…
Ja dat is een beetje net zoals dat je een vliegtuig ticket boekt, dan komt er weer dit bij en dan weer
dat. Airbnb heeft van alles wat erbij komt.
Volgens mij is het de provisie die je betaalt als huurder wel lager die je betaalt als verhuurder, dat
wel.
Maar er komt wel iets bij. We vragen weleens aan de mensen wat hebben jullie nu betaalt?
Ik heb het nog niet gedaan maar misschien is dat wel leuk om te doen dat je gewoon bij een aantal
mensen die je hebt geïnterviewd waarvan ik weet dat ze op airbnb zitten, dat ik dan ga kijken wat
de prijzen doen op verschillende sites…. Dat kan wel interessant zijn.
Bent u van plan om prijzen te wijzigen om beter te kunnen concurreren met airbnb?
Ja ik ga wel nu in de wintermaanden, zeg maar eventjes rondom kerst ga ik wel…. Ik denk dat ik bij
airbnb de prijzen wat lager ga maken ja.
Daar heb ik zo nog wat vragen over…. Laatste 2 van het algemene deel. Bent u van plan om uw
strategie te wijzigen in de toekomst, de manier waarop u nu uw dingen doet….
Neee het gaat hartstikke goed. we krijgen echt superveel complimenten. Laatst was hier een man uit
Singapore, een hele rijke gast, die heeft hier meegegeten en er was nog iemand uit Australië, zitten
we allemaal aan de tafel en eten we boerenkool, noem maar wat. Die man was heel erg stil en zat
maar te kijken en te doen en toen zei hij ik ben in de duurste hotels geweest van de hele wereld,
maar ik heb nog nooit zo gezellig zitten eten als hier. Dan heb ik hier geen eigen douche geen eigen
kamer maar dat maakt niet uit. Dat vind ik zon leuk compliment!
Ik snap het wel hoor, heb het zelf ook. Je voelt je er niet ongemakkelijk door, ik heb weleens in een
duur hotel gezeten, maar het is vaak zo verzorgd, zo schoon, eigenlijk is zon huiselijke sfeer veel
prettiger, dan zon klinisch hotel.
Je hebt ook als mensen ontbeten hebben beginnen ze ook spontaan mee af te ruimen en zo, of
gegeten ja…. Daar kun je het dan wel aan merken..
Het is toch wel de sfeer wat het dan maakt dat mensen zich thuis voelen. Nou, in welk opzicht bent
u van mening dat het business model van airbnb eerlijk t.o.v. de concurrentie?
Ja…… eerlijk…. Nou ik denk eigenlijk niet dat ze wat fout doen ofzo, maar goed het is…. ja eerlijk…..
Het is een lastige vraag, maar waar het mee te maken heeft, je moet je voorstellen, wat jij hebt je
hebt een behoorlijke investering gedaan in de kamers, zon washok etc… wat airbnb nu kan doen is
op hele grote schaal natuurlijk mensen, studenten, mensen die werken noem het op, die veel
reizen, kunnen gewoon op dat moment hun kamer even erop zetten. Kijk het oorspronkelijke
gedeelte, veel mensen vinden het oorspronkelijke idee van de deeleconomie weet je wel. Dat je
dan op vakantie bent en dat je dan je appartement verhuurt vinden ze heel goed, alleen wat je nu
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dus ziet is dat het heel commercieel wordt, dat je ook mensen hebt die hele panden opkopen en
die hem dan gewoon zoef, die hebben een jongen van 14 in dienst die met de sleuteltjes
langskomt…. Kijk dan trek je wel die hele markt voor bijvoorbeeld B&B’s en dit soort panden wel
helemaal weg.
Ik denk ook wel dat het serieuze concurrentie is voor de goedkopere hotels, of pensions… er komen
er best veel in Nijmegen en er komen er nog meer. Ik denk wel, als het zo gaat met die hele panden,
is ook in Amsterdam heel erg aan de hand he,
Veel meer dan hier hoor
Willen ze dat tegengaan, maar weet niet of dat allemaal gaat lukken, maar hier in Nijmegen ben ik er
niet zo bang voor. En eerlijk, ja het is ook wel gewoon modern enzo… ik weet niet. ik denk wel, zoals
wij als we goed lopen en ik heb er verder niet zoveel last van, en als ik er veel last van heb moet
ik ook maar mee… ik kan ook lager met mijn prijzen gaan, ik bedoel ja. Dat is in een hotel, dat doen
ze dat ook. Ze schuiven de hele tijd met de prijzen. Hoogseizoen en weekenden gaan die prijzen
omhoog. Ik doe dat helemaal niet. een hotel kan ook naar beneden toe.
Ik weet niet zo goed hoe een hotel werkt. Ze zijn blij als er een paar kamers geboekt zijn ofzo….ja…ik
weet eigenlijk niet hoe dat gaat..
Volgens mij, net als met vliegtickets, volgens mij die prijzen fluctureren wel veel meer hoor. Als je
op de woensdag avond of de vrijdag kan je zomaar eens 130 euro goedkoper uit zijn dan van de
vrijdag naar de zondag.
Ja en dat hebben wij dus nooit. Bij airbnb gebeurt het ook, omdat het heel spontaan, omdat mensen
het spontaan er gewoon opzetten. Het zou best eens kunnen verschillen met… als de bovenbuurman
daar zijn kamer verhuurt voor dit weekend… dit weekend is een rick festival geweest in Nijmegen.
Nou ja dan hebben we wel 100 overboekingen gehad, hij verhuurt zijn kamer voor 80 euro dan
komen de mensen ook. Het weekend erop is het rustig en dan zet hij het erop voor 30 euro. Hij gaat
ook huppatee…..
Het is wel slim.. het is zeker slim
Het is een hele slimme, ja… ze hebben het goed voor elkaar die airbnb. Dus eerlijk, ze hebben het
goed aangepakt ja.
Goed ingespeeld op de markt…. Even kijken. Heeft u uw services verbeterd tov vroeger om beter te
kunnen concurreren met airbnb en zo ja hoe heeft u dat gedaan?
Uhm nee hebben we niet gedaan….
Vanaf het begin ging het gewoon goed? zijn er wel andere dingen die je hebt gewijzigd in de
afgelopen jaren?
In verband met de concurrentie met airbnb?
Kan, of misschien niet eens ivm concurrentie maar überhaupt….
Hmm… nou het is wel een beetje hetzelfde concept gebleven. Echt grote wijzigingen of kleine
wijzigingen niet echt….
Keukentjes hebben we wel…. We hebben nu even kijken….. 3-4 kamers met een keukentje…. Dat
hebben we wel gedaan, maar mensen hebben allemaal geen eigen douches. Ja die douches
hebben we weleens vervangen maar dat is gewoon onderhoud zeg maar…. Uhm…. Nee ja er zijn hier
weleens vergaderingen en daardoor hebben we nu een scherm en een beamer…
Oja ik zie het inderdaad.
Dat hebben we gedaan, maar dat heeft niks met slapen te maken ofzo…
Dat heeft u ook niet gedaan door airbnb?
Nee niet door airbnb. Wat ik wel gedaan heb, dat is wel aardig. Ik las een, er komt hier van de vorige
eigenaar een horeca blad over hotels over, maar daar stond in dat de inrichting van de hotel kamers
heel erg veranderd. Omdat mensen, er hangen bijna geen tv’s meer op de kamers, of nieuwe hotel
kamers… maar er wordt veel meer gezorgd voor een comfortabel zitje waar je ook je laptop zeg maar
goed naast je kunt neerleggen, waar je lekker zit, beetje chillen, vooral lekkere koffie erbij dat soort
dingen. Niet meer zon hoge tafel of een bureau, vroeger was dat altijd dan had je een bureautje… in
dat blad stond dat dat veranderd. Daar hebben we op onze kamers ook naar gekeken, daar hebben
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we wel wat in gewijzigd. Dat ze lekkerder en wat lager konden zitten, tafeltje erbij. Wel in onze stijl
natuurlijk…
Ja ja ja…. Leuk. Uhm, in welk opzicht denkt u dat airbnb een serieuze dreiging zou kunnen zijn voor
uw bedrijf, nu en in de toekomst?
Ja als zij hier ook van die grote panden gaan opkopen, zoals wat jij zegt wat ze allemaal in Amsterdam
doen nu dan zou dat natuurlijk wel kunnen ja. Maar ik denk wel dat de gemeente wel wat
waakzamer is op dit moment. Ze weten ook dat er heel veel airbnbs hier zijn. dat uhm, daar zijn ze
zich wel bewust van, omdat ik weet dat onze collega zeg maar in de straat die heeft een broer die
werkt bij de gemeente die kaart dat weleens aan. Die zegt dan er zitten hier nu wel heel
veel airbnbs in de straat haha, kunnen jullie daar niks aan doen?
Dat doen ze niet…. en, maar ze zijn zich er wel van bewust. Maar, ja… ik denk het eigenlijk niet zo,
maar er zijn ook altijd wel mensen die, wat ik net zei, dat mensen het helemaal niet willen bij
studenten op kamers slapen, die willen gewoon wat meer privacy …
Bent u bang dat dat in de toekomst gaat veranderen, of dat het zich wel een beetje stabiliseert?
Dat denk ik wel ja…. Maar ik denk wel dat dat blijft hoor, want het is voor mensen met weinig geld,
mijn zoon ook in Amsterdam, die is inmiddels al verhuisd, maar die verhuurde zijn hele pand terwijl
hij op vakantie was in weet ik veel waar. Die kreeg alles betaald haha…
Ja, ja… het is wel slim… zeker voor hem ja. Ik overweeg het nog wel om te doen met de 4-daagse…
om dan mijn kamer of mijn vriendin haar kamer dan verhuren…
Het zijn dan lopers of feestgangers?
Bijvoorbeeld. Ja…. Mocht het dus toch gebeuren, misschien niet dat het helemaal exeleert als
in amsterdam, maar stel het wordt groter en groter, bent u dan van plan om actie te ondernemen,
of denkt u dan van laat maar gaan…
Nou als wij daar meer last van krijgen zou dat kunnen. Weet niet of het dan uhm… de .. voortrekker
zouden zijn…. de barricade maar het zou best kunnen het zit wel in mij… maar ja… ik zou wel… van
me laten horen denk ik wel ja.
En hoe zou u dat kunnen doen, u had het net over de gemeente bijvoorbeeld
Via de gemeente denk ik, airbnb zal er wel niet voor open staan. Dat zal via de gemeente moeten.
Maar u zou het wel extern zoeken, of zou u het echt intern de bedrijfsvoering aanpassen?
Ik denk dat we dat sws al gaan doen in de wintermaanden, de prijs naar beneden toe… maar ja ik
denk ja… ik ben er eigenlijk niet zo heel bang voor maar ja… maar ik ben wel voor eerlijkheid ofzo… er
was een pand op de oranjesingel die ging zich B&B noemen, en er waren iets van 12 kamers ofzo dat
was een heel bedrijf. En toen wij dit startte mochten we 2-3 kamers B&B hebben maar moesten we
ook hier zelf in dit pand wonen. Toen dacht ik wel van hallo dit klopt niet helemaal. Dit heb ik toen
aangekaart, toen was er een advocaat en weet ik veel allemaal, heb ik zelf niet gedaan, maar wel
dingen overheen gevraagd, daarover gevraagd en toen hebben ze de naam moeten wijzigen. Ja dat
vind ik wel gewoon oke, ik bedoel ik vind het wel belangrijk om met gelijke maten te meten. Dat het
veranderd is dat je nu 4 kamers mag hebben, maar 12 kamers dat is gewoon een hotel.
Dat noem je geen B&B meer, nee….. denkt u dat u wel in de toekomst meer klanten gaat verliezen
aan de services van airbnb?
Ja… ze gaan, wat ze heel erg doen is alles uitzetten he, dus ze gaan daar vragen, vragen daar daar en
daar en pakken de goedkoopste. Ik denk wel dat wij daar, dat we dat wel gaan merken ja…
Ja… u zei net al dat u de prijzen omlaag wilt doen .
Vooral de wintermaanden. Op dit moment hebben we daar nauwelijks last van, vanuit de VVV
hebben we veel gasten die gaan echt niet via de airbnb boeken, dat geloof ik niet zo….
Heeft u er weleens over nagedacht om airbnb aan te vallen, om het zo maar te zeggen, met een
totaal nieuw concept. Nu blijven we heel erg bij het concept pension/B&B, maar heeft u er
weleens over gedacht om iets nieuws te bedenken…
Nooit gedaan maar leuk idee, kan er eens over nadenken.
Wat zou kunnen natuurlijk, mijn moeder heeft een kleine B&B, maar die heeft dus… we hebben
een vrij grote tuin dus die doet het er echt bij. Die is gewoon leerkracht…. Maar die had er weleens
over nagedacht van goh, mensen die bijvoorbeeld de tuin kunnen huren om te BBQ’en, meer
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arrangement achtige dingen. Niet alleen slapen, maar ook zegt van een trouwerij erbij, of slapen
en een BBQ.
Ooo zo maar dat doen we al wel. Want bijvoorbeeld de studenten hier die hebben geen ruimte om
samen Sinterklaas te vieren en dan vragen ze of ze hier mogen zitten. Dan zeg ik voor 25 euro mag je
de ruimte gebruiken maar wel netjes achterlaten.
Wat je zei de vergaderingen met de beamer.
Ja, we hebben ook al een aantal keer gehad dat mensen hier hun verjaardag willen vieren, of een
afscheid….. we hadden hier een gast gehad die was directeur van ROC die was hier jaren geweest.
Die ging weg bij het ROC, die zat heel hoog in het management… en dan konden ze kiezen voor het
afscheid die ze wilde. Toen zei ze ik wil een etentje in het pension Bottendaal. Toen hebben we
gekookt met de zoon van Jos, hebben we toen allemaal hapjes gemaakt.
Wat leuk. Bent u van plan om dat uit te breiden in de toekomst dat je dit soort dingen meer gaat
doen, dat je er echt op gaat adverteren?
Nee nu niet. kijk als dat mee eten als mensen dat graag willen, volgende week bijvoorbeeld, daar
maken we amper reclame voor nee.
Ook niet van plan
Nee, nog niet. ik weet niet misschien…. Want het kan makkelijk hoor, want hier in de wijk ook, maar
we doen het niet. trouwens!! Wat we wel doen, dat is akoestisch Bottendaal. 1x in de 2-3 maanden
hebben we een muziekavond hier. Dat is voor de buurt, leggen we hier een pot neer en dan kunnen
mensen daar geld in gooien. En als mensen dan een gitaar hebben weet ik veel mond harmonica, van
alles komt er binnen en dan hebben we hele leuke muziek avond hier. Dat is jong en oud super leuk!
Ja,
Maar daar verdienen wij niks aan daar leggen we alleen maar bij, we vinden het gewoon leuk.
Oke goed, je zei het net al, maar in welk opzicht maak je nu gebruik van de services van airbnb?
Nou, dat gaat automatisch, je krijgt betaling netjes…… als ze niet betaald hebben krijg je ook netjes
een mail, vind wel dat ze heel… ze zijn wel echt professioneel hoor ja. Als we kritiek krijgen,
negatieve feedback weet ik veel als er iets is, dan krijg je een bestandje dat we beter moeten
opruimen ofzo.
Staan jullie al lang op de website?
Ja denk het wel, wel 4-5 jaar.
Vanaf het begin dus al
Ja vanaf het begin ja.
Ik vroeg het net al, maar in welk opzicht heeft u overwogen om klanten vanuit airbnb een ander
tarief te laten betalen dan andere websites?
Ja…. Dat doen wij al, dan staan we iets hoger in de ranking, anders… gaat volgens mij met prijzen dan
sta je best onderaan. We hebben best veel boekingen vanuit airbnb. Nog meer boekingen volgens
mij en dan kom je wat hoger te staan, zo werkt het volgens mij… maar, ja.. we hebben ook heel vaak
heel veel mensen die in hun eentje komen en als je in je eentje een hotel kamer boekt is het best wel
duur. En wij…. Wij hebben wel die prijs iets verhoogd, omdat het eerst wel extreem laag was toen
hadden we 35 euro ofzo nu is het 38 euro, maar we willen wel onder die 40 euro blijven want
daardoor krijgen we veel meer gasten. Het is wel veel meer werk, dus commercieel gezien misschien
niet zo heel erg slim, maar we krijgen wel veel mensen binnen zo.
Ja, dus u zei al dat u de prijzen iets heeft verhoogd…. Bruggetje naar de volgende vraag… heeft u
wellicht overwogen om extra services te elimineren, zoals ontbijt, stukje aandacht etc… om die
prijzen vervolgens weer te kunnen drukken…
Ja we hebben geen ontbijt… dat vinden mensen heel raar want we zijn een B&B, maar we hebben
geen ontbijt in de prijs inbegrepen…
Ongeacht waar ze boeken
Ja… we hebben geen.. ons ontbijt boek je erbij zeg maar, die moet je bijboeken. Daardoor zitten we
lager in de prijs… de mensen die hebben allemaal koffie en thee op de kamer, koelkastje, de
keukentjes kunnen ze zelf gebruiken, supermarkt zit op 300m. wij zitten ook niet echt te wachten
op al die ontbijtjes in de ochtend. In het weekend wel hoor, maar als hier 1 iemand komt om te
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ontbijten of 2… die blijven echt 2 uur zitten ofzo en dan ben je hier de hele ochtend hier… daar
hebben we geen zin op, dat schiet niet op. Het weekend wel, bijvoorbeeld met dat festival, toen
hadden we echt wel gewoon 12 man hier te ontbijten… ja dan is het echt wel de moeite waard. Maar
ik adviseer ze altijd, ga lekker een broodje halen ben je veel goedkoper uit!
Laatst hadden we ook een grote boeking van de Nederlandse ampul fabriek, was een jongeman die
komt hier anderhalve maand, gozer van jouw leeftijd, maar dat belt die baas op of er ontbijt bij inzit.
Toen zei ik kan wel maar kost 8,50 per dag. Wil iedere dag ontbijt voor hem maken, maar ik zeg sorry
hoor, maar de supermarkt is hier 300m vandaan en je hebt een keukentje op je kamer. Hij kan prima
zelf een ontbijtje maken, wil me nergens mee bemoeien hoor haha, maar toch. Hij zei u heeft groot
gelijk laat dan maar zitten.
Is wel de eerste keer dat ik dat hoor want ontbijt is er altijd bij. Misschien niet altijd uitgeserveerd,
gewoon koelkast ontbijt, maar dit is nieuw.
Mensen uit, zeg maar internationale gasten zijn het ook heel erg gewend dat het er niet bijzit.
Niet bijzit?
Ja klopt, dat het er niet bijzit.
Nou ja goed als het er niet bijzit hoef je ook niks te elimineren. Wat ik weleens had, ik had
iemand geinterviewd, die zei van dat is misschien wel een idee. Dat je vanuit B&B.nl bijvoorbeeld,
dat ze dan gewoon alles erop en eraan krijgen, koffie, dit dat etc. alles. Bij airbnb gewoon niks,
lekker goedkoop slapen en weer door. Op die manier kan je dan de prijzen drukken….
Uhm even kijken…. In welk opzicht heeft u overwogen om het concept van airbnb te imiteren en
het vervolgens te verbeteren?
Nee we zijn bij onszelf gebleven…. Nee… we hebben niks geimiteerd denk ik, maar we zijn er ook al
bij dus ja…
Wordt nogal moeilijk denk ik, moet je de site nabouwen…
Oo nee dat hoef niet. we krijgen vanuit onze eigen site al genoeg aanmeldingen…
Bent u wel van plan om bepaalde aspecten van airbnb over te nemen? Misschien de manier
waarop zij met de gasten omgaan, stukje provisie, of de website etc. om dat mee te nemen in je
eigen bedrijf?
Nee dat geloof ik niet, nee… ze hebben wel goeie dingen ofzo, maar bij ons loopt het ook heel erg
goed… weet ik niet zou kunnen, maar we hebben niet nu zoiets van we hebben plannen om dit te
doen zeg maar, nee. Wat ze wel leuk hebben is dat ze zon, als we een boeking krijgen komt er zon
pingeltje omhoog, dan weten we allebei dat er een boeking is van airbnb…..
Dat was het. Dankjewel voor je tijd. Had je nog vragen misschien over dingen die je zou willen
weten, die je kwijt wilt?
Nee, was wel benieuwd of andere mensen concurrentie hadden van airbnb, van andere dingen etc…
Nee dat valt wel mee….
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Interview B&B Westzijde
Oke, dan loopt ie. Uhm naja allereerst bedankt dat u hier tijd voor wil nemen. Misschien is het leuk
als u uzelf voorstelt, hoelang heeft u de B&B, hoeveel kamers u heeft etc.…
Ik ben Antoinette Broeder, ik heb de B&B nu een jaar 12….13…. 14….. 13 jaar… ja. Ik heb 4 kamers
waarvan 1 studio met een eigen keukentje. Alle kamers hebben een eigen badkamer. Uhm… het is
mijn hoofdinkomen. Ik heb daarnaast een klein grafisch ontwerp bureautje… uhm… ja wat moet ik
nog meer vertellen.
Ja… ik denk dat dat het wel een beetje was. gewoon als inleiding. Even kijken, wat weet u eigenlijk
over airbnb in het algemeen en zijn er dingen die u misschien zou willen weten?
Ja nou ik… weet niet, wat weet ik ervan. Het is begonnen vanuit diezelfde trend van de
deeleconomie. Net als Uber enzo, weet je wel ik heb een auto en ik deel ze met de anderen ik heb
een huis ik deel ze met anderen. Zo van ik ga op vakantie en terwijl ik op vakantie ben kan iemand
anders mijn huis begruiken tegen betaling zo is het begonnen. Maar het wordt steeds commercieler.
Ik weet niet of dan in nijmegen al zo is, maar iigv in een aantal grote steden is het gewoon dat
mensen huizen opkopen, uhmmm… om he.. helemaal als airbnb te gebruiken. Dus 1 grote
commerciele zakelijk gebeuren en dat wordt nu weer aan banden gelegd… en de overheid reageert
daar weer op. Dus het is niet meer… maar dat geldt ook voor Uber en al die dingen… het is.. het jlopt
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niet meer met de principes van de deeleconomie… dat komt natuurlijk ook omdat commerciele
jongens daarop duiken, op dat soort successen.
Ja ik zou ze geen ongelijk willen geven maar ik ben het met u eens inderdaad. In welk opzicht
ervaart u dan concurrentie van airbnb of andere B&B’s…
Ik weet niet, mijn omzet is wel behoorlijk omlaag gegaan. Dit jaar wordt het wel wat meer, dus het
gaat de goede kant op… uhm.. maar waardoor het dan omlaag is gegaan weet je natuurlijk nooit met
zekerheid. Het aantal B&B’s is vertienvoudigd in die 12 jaar tijd. Iedereen begint een B&B, wordt heel
populair door die tv-uitzendingen en weet ik veel…. Er wordt een romantisch beeld geschapen ook
door tv programma’s van Ik Vertrek. Iedereen begint een B&B is kei leuk, is ook heel leuk hoor, maar
iedereen begint een B&B. uhm. De gemeente nijmegen bouwt het ene hotel naar het andere, geeft
vergunningen voor het ene hotel naar het andere en er zijn ontzettend veel airbnb adressen…. Ik
neem aan dat je dat opgezocht hebt op internet
Exact aantal weet ik niet
Wat je dan te zien krijgt als je airbnd nijmegen intypt. Dus ja… waarom is mijn omzet omlaag
gegaan…. Door de toename van de hotels, door de toename van het aantal B&B’s of airbnb… dat
weet ik eigenlijk niet.
Het is niet te controleren natuurlijk
Nee dat kan niet nee
Denkt u dan wel dat airbnb zich in hetzelfde marktsegment bevindt als uw B&B?
Voor een groot deel wel denk ik…. In ieder geval het toeristische deel. Ik heb ook veel gasten die uh..
die voor zakelijke reden hier komen. En uhm die hebben misschien wat meer geld te besteden maar
die willen toch allemaal helemaal goed in orde… een goede badkamer bij de kamer, goed werkende
internet verbinding of WIFI, gewoon ontbijt sochtends. Die willen het gewoon allemaal prima voor
elkaar. Die zijn dan bij airbnb misschien daar iets minder zeker van….
Ja..
Maar op de toeirstische markt denk ik zeker.. ja.
Ja ja… u zei het net al, stukje omzet, maar merkt u ook dat u minder aanvragen krijgt per maand of
de afgelopen jaren en in welk opzicht zou airbnb hier een rol in hebben gespeeld.
Minder omzet betekent minder aanvragen he… minder boekingen
Njaaa… niet per definitie. Het zou kunnen dat mensen 2 weken blijven of….
Ooo zo… het aantal verschillende boekingen… ja dat weet ik niet of dat nou veel…. Ja…. Nou… ik heb
het idee maar dat kan ik nog niet met cijfers staven dat bij mij het aantal boekingen van 1 nacht, dat
is een ramp hoor dan moet je daarna alles weer schoonmaken de hele ratteplan… dat bij mij het
aantal boekingen voor 1 nacht toeneemt
Toeneemt. Tov vorig jaar?
Neee, tov nou zeg de afgelopen 2/3 jaar tov daarvoor… dus de afgelopen 2/3 jaar meer. Het zou
kunnen dat je bij airbnb bij sommige alleen maar voor meer nachten terecht kunt. Bij veel B&B’s
ook…. Ik ben daar ook achter gekomen door bij allerlei B&B’s proberen te boeken, kijken of ze een
kamer vrij hebben en dan boek ik… 1 nacht…. Vul ik in.. en dan hebben ze geen kamer vrij. En dan op
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exact diezelfde data kijk ik of ze een kamer vrij hebben vor 2 nachten en dat hebben ze dan wel. Zo
kun, zo kom je daar dan een beetje achter. Dat doen ook veel B&B’s niet voor 1 nacht.
Dat weet ik dat krijg ik ook wel mee.
Dat is ja…. Dan zit ik te twijfelen moet ik dat ook niet meer doen, want het is zo arbeidsintensief. Van
de andere kant verlies ik dan de helft van de omzet, omdat ik dan veel 1 nacht boekingen krijg…. En
dat is toch ook omzet die ik niet kan missen, ja..
Na ja 30 overnachtingen van 1 nacht per maand, of 15 van 2 nachten, dan verdien je op die van 30
meer verdient. Tenzij uw 2e nacht even duur is als uw eerste nacht….
Ja… dat is even duur
Wel… oke meeste mensen die ik heb gesproken die gaven korting op de 2e nacht.
Neee, dat doe ik niet. ik zit ook een beetje te denken of ik daar iets in moet veranderen hoor, maar
tot nu toe heb ik dat heb ik gewoon een vaste prijs…
Ongeacht hoeveel…
Ik heb ook niet zoveel, ik geef wel korting hoor, zeker in de studio. Zit nu ook een meisje uit amerika
van 2 weken zonder ontbijt en daar maak ik dan een speciale prijs voor, dat doe ik wel hoor.
Oke, uhm… nou beetje bruggetje naar de volgende vraag. Krijgt u weleens gasten die om een lager
tarief vragen omdat airbnb over het algemeen natuurlijk goedkoper is en hoe gaat u hier dan mee
om?
Ik heb vaste prijzen ik ga niet bij elke boeking marchanderen over de prijs, heb ik geen zin in
Nee. Krijgt u die vragen weleens?
Ik krijg die vragen weleens, ja. Niet heel veel hoor. Ze kunnen op de website, overal zien ze al die prijs
en dan. Er zijn mensen die dan willen onderhandelen, maar ik ga dat niet bij iedere boeking doen
hoor, geen zin in. Doe ik niet
Hebt u wel het idee dat het wel dezelfde soort mensen zijn, buitenlandse toeristen bijvoorbeeld, of
juist andere…
Nee, nee het gebeurt heel weinig eigenlijk. Eigenlijk heel weinig.
Alleen maar fijn toch
Nja. Heeft denk ik ook te maken…. Ik denk dat ze bij mij.. ook als je mijn website ziet met alle kamers
met eigen badkamer, weet ik veel alles erop en eraan, dat ze mij eerder vergelijken met een hotel,
waar je ook niet kan gaan onderhandelen over de prijs, nee… dan dat ze mij gaan vergelijken met
airbnb… dat denk ik…..
Ja, ja… airbnb dat loopt heel erg uiteen he. Je kan natuurlijk, ontbijt is er zelden tot nooit bij. Maar
dat gaat van een studentenkamer tot echt een compleet huis.
Ja nee dat gaat even niet om de luxe he, maar het gaat om de sfeer, de cultuur, de categorie…. Dat
dat men bij mij eerder in de, zich in de sfeer voelt van een hotel, en daarom ook niet gaat
onderhandelen over de prijs. Dat doe je bij een hotel ook niet. dat staat gewoon op de site, die
hotelkamer kost 80 euro, dan betaal je gewoon 80 euro. Tja sommige mensen gaan misschien
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onderhandelen bij een hotel, maar doorgaans niet….en bij mij ook niet. dus ik denk dat het wua sfeer
meer in die hoek zit dan in de hoek van airbnb en
Ja
Airbnb en B&B’s
Dus u vind uw B&B over het algemeen wel luxer dan.
Ik weet niet of het luxer is. ik heb het gevoel dat mensen die hier komen dat zo ervaren…. Dat qua
sfeer zo ervaren. Ik heb ook weleens dat iemand hier komt, je kunt 2 nachten en die 3e nacht heb ik
geen kamer meer vrij. En dan gaan ze ergens anders logeren en dan gaan ze naar het mercure, dan
gaan ze naar een hotel. Dat is toch geen publiek voor airbnb,
Mee eens
Veel zakelijke klanten heb ik. Maar ook wel andere mensen, Tango school zit hier vlakbij, 1 weekend
in de maand hb je dan allerlei internationale mensen. Als ze hier niet terecht kunnen gaan ze naar
het mercure hotel. Die gaan niet, die hebben met chiqheid.
Zit hier op het station he?
Ja. Het gaat om de sfeer waarin mensen willen logeren. Ik weet niet of dit nu zoveel luxer is. want
airbnb heb je ook, wat je zegt, hele luxe… dus dat gaat niet om..
Het is misschien ook wat huiselijker dan een B&B over het algemeen
Ja ja ja… wat dat betreft zou je het weer wel met airbnb kunnen vergelijken. Ik denk dat ik heel veel
gasten krijg die nooit naar een airbnb zullen gaan. Maar wel naar een hotel
Misschien lastige vraag, maar waar zou dat aan kunnen liggen, heeft u het idee dat dit soort
mensen daar geen publiek voor zijn….
Ja, niet direct dat ze zoveel rijker zijn, maar wat meer zakenlui, wat meer ook wel het, tja ik weet het
niet.. ze denken bij airbnb, dat doe je als je een paar weken ergens naartoe gaat, maar niet als je 2
nachten ergens naartoe gaat. Dan zoek je niet via airbnb….
Nee… nou als ik kijk naar mezelf ik ga nu, nog niks geboekt, ik ga deze zomer naar kroatie. Ik heb
me er nog niet enorm in verdiept, maar het lag wel in de lijn der verwachtingen om zeg maar
steeds per 3 nachten een airbnb te boeken ja
Ja…
Ja, maar dat doe ik ook voornamelijk wel om het besparen van het geld..
Het wordt dan wat goedkoper….
Met een extra….. ja…
Airbnb, maar het gekke is, airbnb is niet altijd zo goedkoop he
Nee
Als je kijkt naar de prijzen
Het hangt er acht vanaf wat je wil. Soms is het ook duurder… ja men betaalt natuurlijk provisie,
sowieso
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Ja…
En ja wat je ook vaak ziet is dat je een heel huis huurt, dat is gewoon heel prijzig….
Ja…
Dat is het ook echt
Weet je het is heel verschillend….. ik weet, ik weet niet zo goed. ik doe zelf ook weleens bij airbnb, ik
was vorig jaar in NY en toen heb ik dat ook via airbnb gedaan. NY is zo duur
Ja…
En nu had ik voor een redelijke prijs had ik in Brooklyn. Ja… ik weet het niet… maar als ik hier airbnb
Nijmegen kijk zie ik ook af en toe hele hoge prijzen. Maar ook hele lage…. Nou heb ik laatst mijn
studiootje aangemeld via airbnb… ik heb er nog nooit een aanvraag gehad
Nee? Hoelang staat hij er al op?
Maanden. Ik begrijp er niks van, ik doe iets verkeerd. Ik weet het niet. ik wet het niet ik moet me er
eigenlijk eens in verdiepen.
In de tussentijd heeft u de studio wel verhuurd?
Ja dat zeker, ja. Maar niet via airbnb.
Goh, daar heb ik zo een vraag over. Bent u van plan om uw prijzen te wijzigen in de toekomst om
beter te kunnen concurreren met airbnb
Ik wil niet concurreren met airbnb. Het is zo anders… ik wil concurreren met een Hotel…
Ja dat zei u inderdaad. Uhm, bent u wel van plan om uw strategie te wijzigen in de toekomst?
Heb ik een strategie, heb ik een strategie? Wat is mijn strategie? Ik weet het niet….
Ja ik weet, als iemand het weet bent u het. Misschien de manier waarop u adverteert, tot de
manier waarop u met uw klanten omgaat.
In deze branche zijn alle boekingen op internet. Ik zorg dat ik een goede website heb en dat die
helemaal bovenaan in de zoekresultaten komt. Daar zorg ik voor. En ik zorg dat ik bij de belangrijkste
boekingsite, B&B.nl, + nog een paar, maar B&B.nl is de belangrijkste. Dat ik daar in uhm, dat ik daar
zit, veel meer kan je niet doen….
Tenminste ik zou het niet weten…. Vroeger deed ik wel foldertjes bij de VVV en ik sta ook in de
catalogus van de VVV, maar daar, daar is niet veel hoor, het gaat allemaal via internet.
Ja maar sinds de komst van de telefoontjes, voglens mij als ik naar mezelf kijk, als iemand wil
boeken zitten ze op de bank gaan ze serven op de site en dan is het makkelijk
Ik zat nog bij de ANWB maar daar ben ik mee gestopt. VVV doe ik dan nog wel, maar dat was het ook
wel. Ik ben 1 van de 3 B&B’s hier in Nijmegen die nog in de catalogus staat van de VVV, geloof ik…
Oja… ja…
Maargoed die meiden daar kennen mij wel dus daar zijn nog weleens toeristen die daar aankloppen
en daar krijg ik wat mensen van door. Maar het is gewoon helemaal internet. Ik probeer, ja… ik zit
weleens te denken social media. Ik heb een facebook pagina aangemaakt, maar… ik weet het niet
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hoor… ik weet niet of het veel zin heeft. dat mensen moeten dat dan gaan delen enzo, tegenwoordig
die likes gaat het ook niet meer om bij FB, dus je moet zorgen dat mensen delen, je moet een
interactie opbouwen dat ze reageren op jou, maar wie wil nou…. Ook iemand die hier geweest is die
hoeft niet met mij in interactie te blijven, die gaat mij niet volgen…..
Krijgt u weleens aanvragen van mensen die opnieuw komen
Veel ja, heel veel….
Misschien zou je daar iets mee kunnen doen
Ja wat…
Geen idee
Die komen al, hoef je niks voor te doen.
Mja als zij komen, kunnen ze mond tot mond reclame naar mensen die niet komen
Dat is wel het idee ja, maar dat gebeurt denk ik ook wel. Maar zou niet weten wat ik daar verder aan
strategie nog moet veranderen….
Maargoed, het kan he… ik bedoel het hoeft niet.
Kijk wat ik nou qua strategie een beetje veranderd heb, ik kreeg weinig beoordelingen. En nu knoop
ik iets vaker een gesprekje aan met mijn gasten… als ze heel enthousiast zijn, je mag best wel wat
laten blijken in een recensie op tripadvisor, of op Google, of op B&B.nl, maakt niet uit. Maar ik weiger
om dat standaard met een kaartje van tripadvisor op de kamer, van laat een recensie achter…. Ik ga
dat, ik haat dat gewoon! Die recensies. Ik heb daar een ontzettende hekel aan…. Maar, ik knoop wel
wat vaker een gesprekje aan met mensen, en dan hebben we het erover dat het wel steeds
belangrijker wordt…. Dus als ze al, als ze tevreden zijn dat het voor mij ook wel heel fijn is om zon
recensie te krijgen. Dat doe ik wel iets vaker tegenwoordig.
Wat is dan de reden, dat zeg maar die kaartjes, dat u daar een hekel aan hebt
Ik haat het…. Ik heb zelf een gruwel de pest aan, je kunt tegenwoordig geen spijker meer kopen of je
krijgt een emailtje of je tevreden bent over de service die je geleverd hebt gekregen. ik word er gek
van, doe het nooit meer, nooit! Vul het nooit meer in. In het begin deed ik het nog weleens maar het
is toch afschuwelijk… en en, ja…. Het hele systeem van die recensies kloppen niet…. de recensies
worden of gewoon gekocht, of georganiseerd…. Kijk als een B&B in 1 week 10x een 10 krijgt, ja doei!
Kan niet… dan hebben ze in de familie en kennis kringen even recensies geronseld. Snap je het klopt
niet. het is niet…..
Je ziet ook vaak als mensen tevreden zijn gaan ze met een goed gevoel weg, maar als mensen
ontevreden zijn, zullen ze misschien sneller geneigd zijn om er misschien wat van te zeggen…
Of een recensie te schrijven
Dat bedoel ik
Ja dat is gewoon klote…
Dat geeft een vertekend beeld. Als je 3 negatieve en 10 goeie….
Meeste kun je gewoon zien. De 10’en zijn gewoon georganiseerd… dat is gewoon zo.
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Een 10 dat is zo, dat is overdrevem
En dat 10 stuks in een week tijd, ja weet je het is allemaal zo…. het klopt… de recensies kloppen niet
en om daar je gasten mee te bestoken…. Nou…. Ik vind dat niet kunnen, dat kan gewoon niet
Nee precies
Maarja, ik ben nu wel iets vaker, ik krijg ook meer recensies omdat ik vaker, als de situatie ernaar is,
er is ruimte voor en het komt in het gesprek ter sprake, dan geef ik aan dat ik dat best fijn vindt om
recensies te krijgen. Dat doe ik vaker nu….. en ik krijg ook wel wat meer recensies.
Ja…. Oke, uhm… laatste vraag van het algemene deel. In welk opzicht bent u van mening dat het
business model van airbnb eerlijk is t.o.v. de concurrentie?
Ja… ik weet het niet…. ja tegenwoordig moeten ze toeristenbelasting betalen, airbnb moet dat
inhouden of is dat alleen in Amsterdam?
Wat ik weet is dat je in Adam een maximum aantal dagen van ik meende 60 onafgebroken
dagen….
Ze gaan er nu ook beperken tot 30 dagen….
Maar hier in Nijmegen is dat niet
Dat dat vind ik dus dat ze dat wel moeten doen, ja… maar ik vind vooral ook dat ze toeristen
belasting moeten betalen.
Volgens mij hebben ze een provisie van 8%, 3/8% volgens mij, staat mij iets van bij… toeristen
belasting is vooralsnog volgens mij, nog niet. inmiddels kan dat veranderd zijn hoor
Dat vind ik oneerlijk. Maar volgens de gemeentelijke verordening moet iedereen die overnachtingen
aanbied, ook al is het maar voor een aantal dagen, moet toeristen belasting vragen…. Ja en ik word
daar hevig op gecontroleerd en dat zou oneerlijk zijn, als airbnb dat niet hoeft te doen. maar ja goed,
en verder ja. Iedereen mag ja…. Ik heb geen bezwaar tegen airbnb… en ik vind het opzich toen het
begon en iemand gaat op vakantie, 3 weken, en die verhuurt zijn flat 3 weken onder, ja leuk!
Ja
Toch?
Daar is het mee begonnen ja
Dat vind ik hartstikke leuk. Het idee vind ik top, waarom niet?
Eens.
Alleen nu wordt het een commercieel gedoe weet je wel. Een jongen heeft een appartementje en
het meisje heeft een appartementje, ze gaan samenwonen en ze houden 1 appartement aan om die
helemaal te verhuren met airbnb. Dat vind ik niet eerlijk, zeker niet als het een sociale woningbouw
appartement is.
Ja
Dan onttrek je een appartement aan de huizenmarkt. Dat vind ik echt oneerlijk. En dat gebeurt
natuurlijk ook ontzettend veel, dat gebeurt continu, en dan nog los van die commerciële jongens die
in Adam de panden opkopen en alles ver airbnb’en.
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Het gaat de oorspronkelijke functie iets te buiten
Ja vind ik wel. Terwijl het oorspronkelijke idee ja dat is gewoon leuk…..
Ja ja. Uhm, even kijken. Heeft u uw services verbeterd tov vroeger om beter te kunnen concurreren
met airbnb en zo ja hoe heeft u dit gedaan.
Nee heb ik niet.
Niks. Vanaf moment 1 heeft u alles gelaten..
Omdat het goed was….. ik denk dat ik mijn bedrijf 12/13 jaar geleden heel goed heb neergezet. Dus
ja,
Oke, uhm, zijn er andere wijzigingen die u wellicht heeft doorgevoerd, verbouwingen, tuin etc..
Nee ook niet.
Websites…
Ja… nee, nou ja goed, maar dat was ook zonder airbnb gebeurd, die website is steeds belangrijker
geworden, dat is gewoon zo. internet is in deze branche helemaal. Alles gebeurt op internet, dus ja.
Heeft dus niet met airbnb
Heeft niks met airbnb te maken
Uhm oke, in welk opzicht denkt u dat airbnb een directe concurrent of zelfs een serieuze dreiging
zou kunnen zijn van uw bedrijf nu en in de toekomst…
Een directe concurrent is het absoluut. Dat is gewoon zo.
Ja.
Maar een dreiging, ja… weet niet.. ja… tja het kan…. Ik weet het niet.. maar niet, ja
Ziet u het nu als een serieuze dreiging?
Ja, maar als je me die vraag stelt over hotels zeg ik ook ja. Als je die vraag ook stelt over de
hoeveelheid B&B’s zeg ik ook ja.
Dus de markt wordt verzadigder, maar of dit nu specifiek ligt aan airbnb of een combinatie van
anderen, dat…. Is moeilijk
Ja….ja.. op de een of andere manier moet je niet bang zijn voor de concurrentie, dan moet je het
gewoon beter doen, ofzo. Maar je kunt ook heel moeilijk concurreren tegen. Met mensen die het als
bijverdiensten doen, weet je wel… ik kan niet concurreren met iemand die een kamer voor 25 euro
per nacht aanbied, daar kan ik niet mee concurreren…. Want ja… tenzij als ik bereid ben om voor 4
euro per uur moet gaan werken, dan misschien wel…..
Waarom zou je dat doen?
Begrijp je, dat speelt zich, dat kan zich bij airbnb afspelen, maar ook bij sommige B&B’s. je kunt niet
concurreren met mensen die iets aanbieden voor ja…
Zo weinig
Ja…
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Mocht het, he in Amsterdam wordt het al aan banden gelegd, maar mocht die ontwikkeling zich
doorschuiven naar Nijmegen, bent u dan van plan om actie te ondernemen
Tegen wat?
Tegen het feit dat er veel en veel meer airbnb’s komen dan nu het geval is…. bijvoorbeeld hier in
de buurt…
Ik uhm… zal… poeh… tja ik zou het niet weten wat je zou kunnen doen. hooguit invloed proberen uit
te oefenen op de politiek. De gemeentelijke politiek, de politiek in de gemeente moet dat niet
accepteren…
Ja goed, punt. Dat is eerder aangehaald. Mensen die een soort collectief wilde maken van
meerdere B&B’s om daarmee iets te kunnen starten tegen de politiek….
Mwoah… ja zou kunnen.
Maar intern zou u niks veranderen aan uw bedrijfsvoering? Prijzen, noem het op….
Ik zou niet weten wat. Maarja je laatste vraag gaat over actie ondernemen tegen…. Tja… ik zou het
gewoon niet weten. Ik zou het wel willen, ik zou wel iets willen, ik wil die concurrentie opzich wel
aangaan, maar ik weet niet hoe….
Ja…
Ik zou het niet weten.
Ja…. Denk het wel… dat zegmaar de mensen die naar een B&B gaan, die doen dat niet alleen voor
een slaapplaats maar ook voor de hele happening erom heen. Gewoon de
Dat zou kunnen ja
Hoe zeg je dat, gevoel wat je ervan krijgt…..
Dat komt ook door die romantische tv-series. Ik bedoel ik weet niet wat mensen dan verwachten bij
een B&B, maar daar zie je zulke luxe B&B’s ook, van jeminee, je moet 10x zoveel bieden als een
doorsnee hotel
Ja…
Voor een lagere prijs. Tja dat stopt ergens, weet je. Ik kan wel gouden kranen gaan monteren, maar
ik moet met mijn prijs lager blijven dan een hotel… ja…
Ik denk dat dat de voornaamste oplossing voornamelijk moet komen vanuit de politiek die het
inderdaad aan banden legt. Ik denk, dat is invullen hoor, maar ik denk ook dat door mensen,
gasten, steeds meer keuze krijgen….. dat ze misschien verwender worden… dat je gewoon nu ziet
dat als het misschien nu hier mee zou kunnen vallen, op het moment dat het echt hier in Nijmegen
over een X aantal jaren zoveel groter wordt, dat mensen gewoon echt heel veel druk uit kunnen
oefenen. Dat ze zeggen ja sorry maar aan de andere kant van het spoor zitten er 3 voor 20 euro
minder, ik vind uw tuin heel leuk, maar ik wil wel 15 euro korting, dat je van dat soort mensen
krijgt.
Ja dat zou kunnen. Ja weet je tegen die tijd, dan hou ik ermee op. Dan stop ik ermee, dat vind ik niet
meer leuk op die manier zaken doen
Kan ik me voorstellen
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Dat vind ik niet leuk meer. Misschien raak je als B&B een beetje gevangen tussen enerzijds het
amateurisme van airbnb en anderzijds de luxe van hotels… daar zit je dan teveel tussenin. Want men,
de verwende consument eist natuurlijk de luxe van een duur hotel
Met de prijs van
Met de prijs van, ja dat dat…. Daar zou je dan tussen gemangeld worden, en dan kun je geen bedrijf
meer runnen….
Nee
Dat, dat lukt niet meer….
Nee. Nee dat is zo. dat denk ik ook
Of B&B’s worden een hele luxe iets.. je hebt van die B&B’s in kasteeltjes enzo he. Maar van die echte,
dat heeft niks meer met de B&B te maken zoals het in Engeland begon. Gewoon simpel een kamer
met een bad of iets…. Maar je hebt hele luxe B&B’s van 300 euro per nacht…
Ja…
Super de luxe.. ..
300?!
Ja, sommige. Die zijn er, 250/350 euro. Echt hoor. Hele luxe, veel luxer dan een hotel…. En ook veel
duurder. En misschien blijven die over, dat B&B niet meer de goedkopere variant wordt van het
hotel, maar juist de duurdere variant…. Gewoon van naar een hotel gaan is gewoon. Maar wil je echt
luxe uit dan moet je naar een B&B. dat kan ook he, dat het die kant op gaat he
Dat zou kunnen ja…
Ik weet niet of je ooit naar B&B, dat tv-programma kijkt? Het is verschrikkelijk programma, stom
programma haha. Maar dat zijn ook af en toe van die hele luxe, hele luxe herenhuizen in Den Haag,
weet ik veel, hele verdieping. Je betaalt een godsvermogen en dat heeft dan ook een B&B…
Ja… jaa… toekomst is onzeker, maar het zou inderdaad kunnen. Bent u bang dat u in de toekomst
wellicht meer klanten gaat verliezen aan de services van airbnb?
Neuh, ik weet het niet. ben ik niet echt bang voor, zou wel kunnen hoor, maar ben ik niet zozeer
bang voor. Een beetje wellicht…. Ja…
Heeft u weleens nagedacht om, je noemde het net al, maar om airbnb aan te vallen met een totaal
nieuw concept. Dus i.p.v. dat je uw huidige strategie verbeterd, dat je op een andere manier gaat
concurreren met airbnb..
Nee, nooit over nagedacht. Maar dat komt ook omdat ik… ja dat is heel pragmatisch. Ik heb de B&B
nu 13 jaar geleden gebouwd, en dan begin je met een investering van zeg, 65.000 hebben we toen
geïnvesteerd…. 3 kamers bouwen, 3 badkamers, later nog een 4e badkamer erbij, bla bla bla. En ik
ben nu 63 en ik ga dat nu niet nog een keer doen.
Kan ik me voorstellen
Snap je. Dus en dan zou kunnen… ik zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor iets heel luxe en dan moet
ik 1 kamer opofferen en dan maak ik 2 grote kamers met uhm… mijn badkamer van 13 jaar geleden is
natuurlijk alweer verouderd. Die hele badkamer mode is tegenwoordig nu grote grijze tegels en
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inloop douches en weet ik veel…. Tja dat, grote badkamer, NOG groter, dubbele wastafel alles erop
en eraan. Weet niet wat dat voor trend is, maar badkamers ongelofelijk…. Ja dan moet ik een kamer
opofferen, grote badkamers bouwen, grote verbouwing… 2 kamers die nu 3 zijn…
Zou u het overwegen. Misschien laten doen….
Dat moet dan een kamer worden van 150 euro, weet ik veel, per nacht, ja… ik zelf zeker niet, maar ik
zou het iemand ook niet aanraden…
Om dat te doen
Nouja weet je, of je moet dit huis verkopen en dan ergens anders een ander huis kopen… want bij die
luxe, want dan krijg je een hele luxe kamer, maar dan moet je er ook een soort spa-achtige
faciliteiten bij doen. dan moet alles luxe zijn, dan kan deze keuken ook niet meer. Dat moet dan
allemaal, alles moet dan top….. als je in die prijsklasse van 150 euro per nacht gaat zitten. Nou dat
kan in dit huis niet, dan moet je dit huis verkopen en moet je elders een ander pand kopen…. Ja weet
je, dan moet je een hotel bouwen… een airbnb, of ja een B&B doe je in het huis wat je toevallig
hebt… en dat kan niet.. je kunt niet een ander concept zomaar in je huis toepassen, dat kan niet. je
hebt…. Je hebt het huis wat je hebt
Ja…ja.. niks is onmogelijk, maar ik snap er zijn grenzen. Waar iemand het over had was meer
arrangementen dat je het bijvoorbeeld koppelde met trouwerijen. Ik zie dat je een grote tuin hebt
Op die manier ja…
Iik noem maar wat hoor, maar dat zou kunnen….
Dat soort dingen ja…. Meer arrangementen dat zou je kunnen doen…
Bijvoorbeeld
Maar dat overweeg ik niet, maar dat zou je kunnen doen, dat klopt… dat vind ik wel een goeie….
Moet je die kant op gaan denken…
Jaaaa.. dan doe je, dan geef je weer wat extra’s. ipv het luxer maken doe je echt wat anders.
Dat is wel een goeie.
Mijn moeder had ook wat ideeën met betrekking tot, we hebben ook een grote tuin, met
arrangementen voor mensen die bijvoorbeeld geen tuin hebben, studentenhuizen etc.
In welk opzicht maakt u momenteel gebruik van de services van airbnb?
Ik heb dus 1 kamer op airbnb staan, maar hahah…. Maar ik kan niet zeggen dat dit werkt… misschien
heb ik iets verkeerd gedaan ik weet het niet…
Heeft u overwogen, misschien doet u dit al, maar om klanten vanuit airbnb een ander tarief te
laten betalen dan via de B&B.nl website bijvoorbeeld en zo ja hoe?
Nee, heb ik niet overwogen
Doet u nu ook niet?
Nee…..
Even kijken, heeft u wel overwogen om wellicht extra services te elimineren, zoals ontbijt, stukje
persoonlijke aandacht, om beter te kunnen concurreren met airbnb en zo ja hoe?
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Dat doe ik een beetje ja….met die studio…. Dat doe ik ook zonder ontbijt eventueel als mensen dat
willen…. En daar kan ik toch ook, daardoor kan het allemaal wat goedkoper allemaal. Vooral ook voor
iets langere, weet je wel, als mensen langer dan 3/5 dagen dan doe ik het goedkoper en ook zonder
ontbijt, dus een klein beetje doe ik dat ja
Maar stel die mensen willen 1 nacht logeren in een normale kamer en ze zeggen ik wil geen ontbijt
en we willen 20 euro korting ik noem maar wat….
Dat zou ik eventueel doen ja, maar ik kondig dat niet op die manier aan op de website, maar in de
onderhandeling in ghet gesprek zou dat kunnen.
Komt dat weleens voor?
Maar geen 20 euro haha
Ik noem maar wat hoor, komt dit weleens voor?
Komt weleens voor ja….
Zijn we er bijna weer doorheen…. Zoals ik net zei, dit laatste gedeelte is meer weggelegd voor
grotere bedrijven, maar wellicht…. In welk opzicht heeft u overwogen om het concept van airbnb
te imiteren om het vervolgens te verbeteren?
En wat is het concept van airbnb?
Het concept is namelijk dat een kamer, of meerdere kamers of een huis aanbieden op een website,
voor goedkoop, om zelf of ergens anders te gaan wonen of vaak op vakantie te gaan. Het concept
is eigenlijk ook meer
Eigen prive ruimte…
Ja het is vrij breed, of de website bijvoorbeeld he, de website hoe je zeg maar, gedeelte
deeleconomie, die huizen zo kan aanbieden om te verhuren…
Ja ik…
Bijvoorbeeld het hele huis verhuren hier, maar dan op een andere manier
Dat overweeg ik niet.
Zijn er wel dingen, bepaalde aspecten die u van airbnb zou willen overnemen om hier misschien
een nieuw soort bedrijf mee op te richten?
Nee ook niet… nee…
Ook helemaal niet
Nee dat overweeg ik niet, nee. Ik heb, ja weet je, ik doe ook veel via internet… ik zorg dat ik een
goede website heb ja… En, ik
Ja maar goed volgens mij, u zei al dat de omzet dit jaar weer wat omhoog ging, de aanvragen, het
gaat iets beter, tja als het goed gaat…. Dan zou je zeggen van…
Het kan beter, maar….
Goed. uhm. Dat was hem. Zijn er misschien nog dingen die u kwijt wil, die u zou willen weten….
Algemene dingen…
116

Nou ja weet je wat het is, ik uhm… heb, er is een verschil tussen hoe ik, wat ik zelf ervaar als
concurrentie, dus wat ik zelf ervaar als directe concurrentie van airbnb, nee dat valt wel mee, omdat
ik ook voor een groot gedeelte een ander publiek trek. Maar ik ben heel erg negatief eigenlijk over
dingen als airbnb, en vooral omdat, er zon discrepantie zit tussen het verhaal van de deeleconomie
en de alternatieven eraan wat ik allemaal prachtig vind en de praktijk, wat gewoon 1 commercieel
gebeuren is geworden.
Ja..
En daar ben ik op tegen, dat deugt niet
U zegt dus dat het niet deugt, omdat het oorspronkelijke idee heel goed is
Zo wordt het ook verkocht, zo word je ook. Zo praten mensen ook. Als ik me aanmeld op airbnb dan
moet je een beetje koffie zetten, zeggen wie je bent en bla bla bla, een fotootje van jezelf. Het heeft
nog steeds die sfeer van o god wat zijn we aardig en lief voor elkaar. Maar onder die vlag wordt een
heel commercieel concept uitgerold waar gruwelijk veel geld aan wordt verdiend. Ik vind dat soort
praktijken gewoon niet deugen…
Nee, ben ik het mee eens hoor. Ik heb nu aankomende zomerfeesten, kijk ik woon zelf in de
Molenstraat en mijn vriendin die woont bij de Bakker Bart, dat is 100m. Dus we hebben wel
overwogen om bijvoorbeeld de kamer van mijn vriendin een week op airbnb te zetten.
Ja..
Ik zou liegen als ik er niet van zou willen profiteren…
Maar dat is ook zo, maar dan met die studio… ik denk god als ik een boeking via airbnb kan krijgen,
kan mij het schelen doe ik dat. Maar het hele concept van airbnb, ik vind het gewoon… het deugt
gewoon niet, ik vind het niet deugen…. Dan is het zo dat je geen toeristen belasting moet betalen en
volgens mij ook geen 6% BTW, en ik vind het allemaal niet deugen….. ja dat vind ik gewoon niet leuk.
Je ziet ook, dat was een artikel dat dateerde van begin 2017, dus daarom heb ik zoiets van het zou
kunnen dat het in een jaar is aangepast, maar dingen zoals ….. brandmelders, rookmelders,
brandblusser noem het op…. B&B’s moeten daar aan voldoen officieel, airbnbs worden daar niet
op gecontroleerd, dat is allemaal NOG niet gereguleerd.
Bij B&B’s ook niet goed gereguleerd hoor.
Mijn moeder heeft het ook niet.
Ik heb nog steeds geen blusser. Wel melders, omdat ik zelf vind dat het moet. Ik vind ook dat er een
blusser moet komen omdat ik zelf vind dat het moet. Van de gemeente Nijmegen hoor ik niks hoor….
Het enige wat ik hoor is controle op de toeristen belasting, of ik dat wel goed bijhoud… dat is het
enige wat ik hoor.
Voor hen geld in het laatje he
Dus in die zin, maar goed… maar begrijp je… het is een soort, ik ben heel negatief over airbnb
eigenlijk, net als over die taxi bedrijf Uber gedoe enzo weet je. Onder de vlag van iets heel moois,
wordt gewoon een keihard commercieel gevecht uitgevochten en ik…. Ik vind het niet echt kloppen.
Maar goed, dat gaat jouw onderzoek te boven, dat dat is een ander verhaal…
Nou ja …. Ik zal hem even stoppen.
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Interview B&B De Pastorie
Hij loopt. Dank alvast he, dat ik je mag interviewen. Misschien is het leuk om wat meer over jezelf
te vertellen, wie ben je, uhm… hoelang heb je de B&B al, hoe ben je op het idee gekomen?
Ik ben Paul van lit, ik uhm… heb de B&B nu 7,5 jaar. En uhm… ik ben eindelijk, ik heb eigenlijk heel
veel verschillende dingen gedaan. ik ben begonnen na de middelbare school daar ben ik naar de
pabo gegaan. Daar ben ik mee gestopt en toen ben ik creatief therapie gaan doen, drama therapie,
tijdje in gewerkt. Toen ben ik daarmee gestopt en toen ben ik weer in de horeca terecht gekomen.
Toen ben ik daar bij de plak in Nijmegen heb ik een tijd lang gewerkt en een tijdje gekookt. Toen ben
ik vanuit daar wat anders gaan doen. fysiotherapie gaan studeren…. Nu en nog steeds werk ik als
fysiotherapeut. Ik heb ook een tijdje als freelancer acteur gewerkt, dus veel trainingen gegeven in
Van alles wat
Van alles
Leuk
En wat ik eigenlijk, de horeca vond ik altijd wel leuk, dienstverlening vond ik ook altijd wel leuk, dus
dat doe je als therapeut natuurlijk ook, als horeca, als barman of als kok doe je dat natuurl;ijk ook,
alleen ik had er op ten duur genoeg van om mensen langere tijd te moeten bedienen. In die zin van
dat je in de bar was het heel vaak, vaak avonds dezelfde mensen kwamen, dus uhm.. op ten duur
dacht ik geen zin meer in toen ben ik naar de keuken vertrokken en ben ik gaan koken. En op ten
duur had ik dat ook wel gehad want toen dacht ik weet je ik ga een ander vak leren, dus toen ben ik
fysio therapie gaan doen. en dat vond ik eigenlijk echt leuk, maar dat heb ik nu 20 jaar gedaan dat
vind ik eigenlijk ook alweer genoeg, daar ben ik weer klaar mee. Tussendoor heb ik veel als freelance
acteur gewerkt dus dat ik dan elke keer een training , groeptrainingen gaf
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Met opmaak: Nederlands (standaard)

Ja ja
En ik vond een B&B jusit zo leuk, dat dacht ik in ieder geval. Je ziet mensen maar kort, je hebt korte
momenten van dienstverlening, mensen zitten, zitten in een bepaalde stemming, vinden dingen leuk,
vinden dingen, ze zijn in vakantie stemming iigv. Uhm. En ze hebben snel weg, ze gaan snel weer
weg, dat vind ik ook wel rpettig.
Ja ja
Je hoeft daar geen hele band mee op te bouwen maar het is wel leuk om mensen te ontmoeten.
Kort maar krachtig dus, oke. Uhm, dan gaan we beginnen met het interview….. uhm, wat weet u
over airbnb in het algemeen en zijn er misschien dingen die je zou willen weten….
Naja, ik weet airbnb is een zoekmachine zeg maar, voor mensen die ook gewoon iets zoeken om te
overnachten. Voor mij, naar mijn idee over het algemeen vrij goedkope, wat goedkoper segment,
dus uhm… dus dat je uhm… ook vaak genoegen neemt met veel minder. Dus, en vaak een slaapplek
is. maargoed ik heb ook vershcillende airbnbs gezien ook zelfs geboekt via de airbnb website, in het
buitenland. Ja dan is dat helemaal niet het geval
Nee…
Ik heb het idee dat het meer in Nederland zo is dan in het buitenland.
Goedkoper bedoel je
Dat hier in Nederland het goedkoper is, dat het niet zoveel verschil maakt met allerlei andere B&B’s
en Hotels….
Je hebt meer keuze met airbnb en in het buitenland nog meer is dan hier. Ervaart u dan ook
concurrentie van airbnb?
Dat vind ik erg moeilijk om te zeggen. Ik werk nu, doe nu 7 jaar de B&B en ja… het loopt gewoon, het
loopt eigenlijk heel goed. Ik weet niet, het is eigenlijk in ehtzelfde tijdsbestek dat ik de B&B heb is die
aribnb ook ontstaan… dus het is niet, ik kan niet vergelijken
Moeilijk
Nee ik kan niet vergelijken van nou ik heb voor die tijd en na die tijd…
Heeft u wel concurrentie van andere B&B’s van de laatste paar jaar, dat er meer concurrentie bij is
gekomen?
Nee, ik weet dat er heel veel mensen een B&B hebben tegenwoordig en ik denk dat wij iigv een
onderscheid maken dat wij de pastorie zijn….
Ja
Dat heeft, dat is net wat anders dan dat je in een rijtjeshuis zit en daar een B&B hebt.
Ja ja eens…. Uhm… in welk opzicht denkt u dan dat airbnb in hetzelfde marktsegment bevindt als
uw B&B?
Overnachten natuurlijk…. Dus het is, mensen die zoeken een plek om te slapen dat is de grootste
overlap
Ziet u uw B&B ook alleen als een plek om te slapen?
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Nee ik denk dat een B&B iets meer sfeer met zich meebrengt. Meer sfeer over het algemeen dan een
airbnb. Ik denk dat een airbnb een kamer kan zijn, een overnachtingsplek. Een B&B althans, zo vind ik
het, dat vind ik persoonlijk dat een B&B een plek moet zijn wat een, wat ook iets toevoegt, wat meer
is. een mooie plek is een leuke plek is of een rustige of een fijne plek is om te zijn. airbnb hoeft dat
niet perse vind ik
Klopt,. Stukje persoonlijke aandacht, service denk ik he, scheelt wel… Heeft u gemerkt dat u
minder aanvragen krijgt in het afgelopen maand of jaar en in welk opzicht zou airbnb hier een rol
in hebben kunnen spelen?
Tja…. Niet. nee ik zou het niet weten
Helemaal niet
Nee echt geen idee, nee denk het niet
Maar heeft u wel minder aanvragen of dat ook niet
Eerder meer dan minder.
Maar niet, dat is niet gekoppeld aan airbnb.. dat is eigenlijk gelijk op zijn gegaan kan ik het moeilijk
vergelijken natuurlijk, omdat ze gelijk zijn opgegaan
Kijk je zou, wat zou kunnen gebeuren is dat mensen uw bellen of mailen met de vraag of uhm… of
ze tegen een lager tarief kunnen boeken omdat airbnb over het algemeen gedokoper is.
Dat is in ons geval niet zo waar. Wij hebben, ik heb gewoon een 35 euro p/p prijs.
Oke
Ook al kom je alleen, dan heb je alsnog 35 euro is er geen meerprijs. Dat heeft eigenlijk geen enkele
B&B of geen enkele verhuurder doet dat.
Wat bedoelt u precies
1 persoon betaalt altijd een meerprijs
Dat klopt ja
Of twee persoons kamer of je bent prijs van een 2 persoons of in ieder geval , maar nooit de helft van
een 2 persoons kamer, dat heb ik hier wel en dat vinden mensen heeeeel sympathiek
Dus mensen betalen hier echt per person?
Ja. Dat klopt
Dat heb ik nog niet eerder gehoord
Maar weet je het is ook, eigenlijk stom in die zin omdat het, je hebt net zoveel te doen ik bedoel, als
je hier alleen komt logeren dan moet ik jouw bed schoonmaken moet ik je badkamer schoonmaken,
ontbijt verzorgen, je uitlaten en ontvangen. Dat moet ik allemaal bij die andere ook doen op 1 bed
meer. Ontbijt maakt in feite niks uit… iets, paar euro..
Wat is dan de reden dat u het toch wel doet
Omdat ik het altijd heel onsympathiek vond, ben vaak zelf alleen op vakantie gegaan. Altijd moest ik
meer betalen dan een ander. Mensen die met zn tween gingen
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Kan ik me voorstellen
Dat vond ik zo frustrerend. Ik snap het wel dat is natuurlijk wel zo, dan nog blijft het onsympathiek.
Ja
Nou ja aan de andere kant op het moment dat je op die manier mensen de mogelijkheid geeft om
alleen te boeken is de kans groter dat ze terugkomen of dat ze met veel lof voer uw B&B praten
Dat is ook, zo werkt het ook. Terwijl, dat is echt ja… dat ze vaak met andere terugkomen. Heel veel
mensen die mijn B&B bezoeken die of een cursus doen en toevallig hier zitten of alleen zijn gekomen
komen de volgende keer terug met of partner of vriendinnen of met vrienden of met etc.. zo werkt
het natuurlijk ook.
Ja ja klopt. Bent u van plan om in de toekomst de prijzen te gaan wijzigen om beter te kunne
concurreren met airbnb?
Niet gaan wijzigingen gaat gewoon omhoog haha.
Omhoog dus
Volgend jaar wordt het een 9% tarief i.p.v. 6% tarief he, dus wordt ingevoerd, dus dan gaat de prijs
sowieso omhoog. Met met
Heeft niks met airbnb te maken
Nee heeft er niks mee te maken.
Bent u dan ook van plan om uw strategie te wijzigen in de toekomst?
Nee, gaat gewoon goed.
Helemaal niet. gaat gewoon goed. ja? Oke. Uhm zo gaan we er snel doorheen haha. In welk opzicht
bent u van mening dat het business model van airbnb eerlijk is tov concurrentie?
En wat is het business model van airbnb?
Het business model is natuurlijk uhm… nou meer het concept natuurlijk. Mensen, jan en alleman
die kan zijn kamer, huis of appartement noem het op op airbnb, te huur, zetten zonder daar
natuurlijk in principe brandpreventie, brandveiligheid, toeristenbelasting te betalen, waardoor de
markt natuurlijk veel meer verzadigder wordt, dus dat lag althans in de lijn der verwachtingen,
zullen B&B’s meer concurrentie ervaren dan wanneer het niet zo is….
Ja weet je ik vind, ik vind dat geen punt als het individueel gebeurt. Als jij je kamer verhuurt voor een
paar nachten ofzo, dan vind ik dat prima. Maar het wordt een ander verhaal als het gewoon zeer veel
gaat gebeuren. En dat gebeurt er nu, dat hele hotels, dat hele wijken bij wijze van spreken helemaal
…. Het wordt een hele storende factor, dat is een uhm… een neven activiteit erbij komt, dat mensen
helemaal gallisch worden van al die rolkoffertjes in de stad he. De hele stad is een hotel geworden en
daar hebben mensen last van. Dat is natuurlijk heel vervelend.
Ja…. Dus het gaat je dus niet zozeer om het concept zelf maar meer alles wat daar uiteindelijk
bijkomt
Het concept is eigenlijk hartstikke leuk. Wat ik zei van dat couchsurfen wat vroeger dan was, dat je
weet niet of jij het kent, het is dan je bank verhuren bwv… ik jouw bank en jij de mijne. Ik woon in
Amstedam en jij woont in Milaan, nou dan ruil je gewoon voor een paar nachten, jij komt bij mij op
121

de bank slapen. Dat vind ik een heel mooi concept, een heel leuk iets, zo van, en zeker als je jong
bent is dat hartstikke leuk. Je ontmoet mensen van de hele wereld. Zo is airbnb vanuit daar ontstaan,
dus uhm… dus ik vind dat een leuk concept eigenlijk, alleen het wordt zo commercieel dat het niet
meer, dat dat minder leuk gaat worden voor andere partijen.
Mocht de amsterdamse praktijken zich nu uitwaaien naar Nijmegen, uhm… denkt u dan nog dat
het, vind u het dan nog eerlijk, dat in heel nijmegen ook wel 200-300 airbnb’s zitten, misschien
zelfs de horst.
Ik zie dat niet zo gebeuren. Dat dat, kijk dan heb je toch echt een wereldstad voor nodig om om dat
voor elkaar te krijgen. Want wie wil er nu met massaal naar nijmegen komen, he. Het is natuurlijk
wel een provincie stadje he…. Van. En ik denk, ik denk ook wat er nu in amsterdam gebeurt is dan
mensen op ten duur in opstand komen he, dat mensen denken van hallo leuk hoor al die mensen
hier maar zoveel is nou ook weer niet de bedoeling….
Nou….. wat mij bijstaat is dat je sws maar 60 dagen onafgebroken mag huren in amsterdam.
Ja maar wie controleert dat…
Dat is het probleem, dat is heel moeilijk te controleren
Dat zijn wassen neuzen… dat vind ik zo een ja… daar heb je geen zak aan hahah.
Nee ja….. ja.. ik het moet ergens vandaan komen maar het is moeilijk te controleren ja. Uhmmm
heeft u uw services verbeterd t.o.v. vroeger om dus beter te kunnen concurreren met airbnb en zo
ja hoe heeft u dit gedaan?
Nee ik heb een goede service vanaf het begin, haha…
Zijn er wel dingen die je hebt gewijzigd in de afgelopen 7 jaar.
Nee
Vanaf moment 1 ging het goed?
Ja eigenlijk wel, alles ging goed. ik heb niks, nee ik heb niks gewijzigd nee eigenlijk helemaal niet.
Bent u het wel van plan om dignen te gaan wijzigen
Nee,
Niks verbouwen etc?
We hebben het zo gebouwd, op dit moment, 7 jaar geleden pas, dat is natuurlijk nog vrij recent dus
je hebt zo gebouwd daar hebben we echt over nagedacht om dingen goed te doen. dus ik vind het
nog te vroeg om te zeggen van nou laat ik eens even alles aanpassne. Er zijn kleine dingetjes die je
he… de tuin of misschien wel… een stoel bijkopen, maar meer dat.. niet zozeer grote dingen
Operationele dingen
Plankje erbij, een haakje erbij dat soort dingen. Maar daar is al heel erg over nagedacht voor die tijd.
Mensen moesten alles weg kunnen hangen, overal plankjes, dingen. Daar is gewoon over nagedacht.
Ja ja…. Het hoeft natuurlijk ook niet he
En zeker niet met het idee als, voor airbnb. Nee dat zeker niet. dat we daardoor een aanpassing
deden.
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In welk opzicht denkt u dat airbnb een direct concurrent of zelfs een serieuze dreiging zou kunnen
zijn van uw B&B nu en in de toekomst?
Nu niet…. toekomst, ja dat zou ik echt niet weten. Nee… ja dat is toch een beetje de prijs wordt wel
dan…. Een bepalende factor denk ik.
Ja…. Ja.. uhm… even kijken. Uhm,
Het is natuurlijk, het blijft denk ik hoor, dat mensen niet realiseren in eerste instantie, het is een
enorme inbruek op je privacy he….
Airbnb
Ja airbnb. Als je mensen in huis haalt. Ik bedoel het is leuk om dat een keer te doen als je zelf weg
bent of dat je zelf… maar als je dat blijvend moet doen…. dan is dat heel vervelend… ja… je hebt geen
eigen plek meer.
Ja er zijn mensen die uhm…. Wat ik heb horen zeggen, studenten die uhm… een relatie hebben die
wonen dan bij de partner en de kamer wordt dan onderverhuurd.
Kijk dat vind ik dus oneigenlijk gebruik maken van een airbnb… want dat is, kijk… dan zit je in zon stuk
van. Kijk airbnb is hartstikke mooi, maar als het zou.. als het uitgevoerd zou worden zoals het
bedoeld is… maar dat gebeurt dus niet. er worden nu allerlei verhuur bedrijven ingeschakeld. Men
gaat persoonlijk dingen verhuren he, zonder afdracht en zonder toeristen belasting, zonder uhm….
De BTW en zonder de, ik bedoel alles wat wij wel moeten betalen dat wordt dan niet gedaan, kijk als
iemand individueel even een paar dagen doet is het niet erg, maar als het, die praktijken die zijn er
nu ook, er zijn mensen die gewon een heel pand kopen en dat helemaal verhuren met airbnb, ja dat
is gewoon grof geld verdienen en allemaal zwart….
Ja…
Dus ja, die mogen ze van mij part oppakken, ik bedoel…
Het is wel slim, maar het is niet eerlijk
Het is niet eens slim het is gewon misbruik maken van. Het is niet eens heel slim iedereen kan het
wel bedenken, hadden wij ook kunnen bedenken om gewoon niet op te geven dat je dingen
verhuurt….
Ja..
Maar het is toch, het is de boel belazeren, het is niet slim het is gewoon niet eerlijk
Ik bedoel slim, kijk als je enige doel is geld verdienen en op die manier misbruik kan maken van de
situatie dan…
Ja maar als je op die manier een heleboel geld wilt verdienen dan sta je fout in het leven maar
goed….buiten dat…
Ja goed ik ben het wel met je eens hoor… even kijken, uhm.. bent u bang dat u in de toekomst
klanten gaat verliezen aan de services van airbnb en heeft u al nagedacht over een oplossing
Ik zal er best, denk ik……mensen aan verliezen weet ik niet, verliezen betekent dat je ze gehad hebt.
Dus ik denk dat ze dan, nee dan verlies ik niemand.
Of meer klanten bedoel ik, dat je misschien klanten niet krijgt.. die je nu wel krijgt
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Tja misschien, ik weet het niet. k ben ook geen lid van bol.com omdat ik het een vreselijk bedrijf
vind… die mij al verschillende keren hebben lastig gevallen om wel lid te worden, ze ze… ze geven
zelfs aan van we willen fotos maken, ze komen van alles doen. ze maken het helemaal prachtig voor
me, maar ik wil ze niet.
Bol.com?
Bol.com hahahah ik bedoel booking.com haha
Ik iwlde zeggen dan doen ze wel heel veel.
Booking.com dar zitten wij ook niet bij dus ja…
Maar daar willen ze ook weer een provisie
En niet te lui he, 14% per booking. Nou ja daar hoeven ze alleen maar een agenda voor in te vullen.
Als je dan, als jij dan of ziek bent of iets anders zou willen dan moet jij vervangende, vervangend
onderdak zien te vinden. Dat is toch idioot
Is dat zo
Jaahaaa, ze trekken de handen er helemaal vanaf. Zo van jij hebt een agenda, dus je kunt die agenda
in principe moet je die agenda zo georganiseerd hebben dat je dus de eerste 2 jaar… gewoon precies
weet wat je gaat doen, want zij vullen hem al in…
Lijkt me ook verschrikkelijk
Dat is natuurlijk ook vreselijk. Maar ja als je een bedrijf hebt en dat is jouw bedrijf en daar verdien je
geld mee dat is dan, dat is dan lucratief. Dan moet je heel duidelijk je vakanties en je dagen die je dan
niet wil.. kijk ik bepaal nu zelf, normaal gesproken doe ik B&B.nl…. maar ik heb, ik krijg al die mails
zelf binnen. Zij zijn mijn zoekmachine en meer niet…. en ik betaal 200 euro per jaar zeg maar voor die
diensten, vind ik redelijk
Valt mee
Maar in ieder geval, ja en de rest, ik regel het voor de rest helemaal zelf. Als ik mensen niet wil of als
ik mensen wil dan doe ik ze gewoon niet, dan zeg ik dat er geen beschikbaarheid is.
Ja ja… denkt u wel dat dat de zelfde soort mensen zijn, airbnb en uw B&B
Nee wat ik net al zei, ik denk dat jongeren veel sneller bij airbnb gaan zitten. Ik heb veel oud publiek.
Als ik jongeren heb van onder de 30 dan valt dat op….. ik heb nu 3 dagen een jong stel gehad dat is
opvallend….
Zijn het vooral toeristen of wandelaars fietsers….. of loopt het uiteen
Neee, de meeste is allemaal wandelaars en fietsers…. Bijna allemaal
Ja, oke…. Uhm… in welke mate heeft u er weleens over nagedacht om airbnb aan te vallen met een
totaal nieuw concept?
Nee heb ik nooit over nagedacht..
B&B is natuurlijk een traditioneel concept inmiddels…. Maar misschien niet zozeer om airbnb aan
te vallen, maar heeft u er überhaupt weleens over nagedacht om geen idee, arrangementen etc..
te doen?
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Onder andere, dingen. Ja maar niet vanwege airbnb…. Dat is gewoon meer om te kijken van wat vind
ik eerlijk, wat vind ik reëel als mensen 4/5 dagen hier zijn dat het dan goedkoper is, maar dan moet je
ook gaan zitten schipperen met 4-daagse moet weer duurder zijn…. augustus en juli moet duurder
zijn dan oktober…. Daar heb ik gewoon geen zin in. Ik doe het hele jaar hetzelfde.
In welk opzicht maakt u momenteel gebruik van airbnb?
Helemaal niet….. nee….
Bent u dat van plan?
Ook niet nee…
Wat is daar de reden voor
Ja goed het gaat gewoon prima zo dus waarom zou ik het doen…
Stel je krijgt er nog meer gasten van
Nee hoef ik niet…
Is het uw broodwinning?
Nee…. Nee momenteel niet…
Stel het zou uw broodwinning wel zijn geweest, zou u er dan anders instaan?
Als het echt mijn broodwinning als ik er financieel afhankelijk van zou zijn, je kunt niet leven van
alleen een B&B…. dan moet je, zelfs al zit hij 7 dagen per week vol, dan is het nog maar… uhm… ja
dan is het nog maar de vraag of het dan rendabel is om echt ervan te kunnen leven. Het zou kunnen
maar dan moet je wel aardig…
U heeft 2 kamers
3 kamers, 2 2-persoons en 1 1-persoons..
Ja…. Oke naja goed… wellicht een overbodige vraag natuurlijk, maar mocht u toch besluiten om
ooit gebruik te maken van airbnb, in welk opzicht heeft u overwogen om klanten een ander tarief
te laten betalen…..
Ik zou ze geen ander tarief laten betalen
Gewoon hetzelfde
Ja
Bruggetje naar de volgende vraag….. heeft u weleens overwogen om extra services te elimineren,
zoals het ontbijt, stukje persoonlijke aandacht, om dus beter te kunnen concurreren met airbnb, of
in het algemeen om je prijzen te kunnen drukken…
Ik heb er wel eens over nagedacht, maar ik heb nog steeds vooralsnog niet het besluit genomen om
dat te doen, omdat ik denk dit vind ik eignelijk wel leuk om die srvice te kunnen geven. Om die
service te kunnen bieden.. en .. uhm.. daarvoor heb ik eigenlijk een B&B, ben ik een B&B gestart… om
ook dat contact te hebben en die service te geven. Anders kan ik net zo goed het huis afsluiten van
ons en verhuren we het gewoon….
Ja… in principe wel.
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Ja en dan uhm, dan denk ik toch op een andere manier. Natuurlijk denk je er weleens over na,
tuurlijk denk je wel eens ik ben liever lui dan moe, dan denk ik van nou huppakee stop er een stel in
he en laat ze hun gang gaan, ze zorgen voor hun eigen ontbijt, komt het geld binnen hoef je niks voor
te doen…. maarja dat is niet het concept waar ik voor gekozen heb, misschien komt dat nog…. Maar
nu denk ik nee
Nu beleef je er wel lol aan
Ja tuurlijk, af en toe niet en af en toe wat meer. Soms heb je enorme zeikers van gasten… gewoon
gasten ja….
Kan allemaal…. Uhm… ja.. oke.. in welk opzicht heeft u overwogen om het cocnept van airbnb te
imiteren om het vervolgens te verbeteren?
Niet, helemaal niet.
Niet…. nou laatste vraag alweer.. bent u wel van plan om bepaalde aspecten van airbnb over te
nemen om hier misschien een nieuw soort concept mee op te richten.
Ook niet hahah.
Nee
Nee haha.
Laatst had iemand het over arrangementen over bijvoorbeeld bruiloften, u heeft ook een vrij grote
tuin dat mensen die uit het westen komen die geen tuin hebben die dan ook gewoon dingen
kunnen combineren, dat het dus niet alleen de B&b is, maar dat het bijvoorbeeld ook trouwerijen
of weet ik veel…. Hele grote BBQ.
Heb ik weleens over nagedacht, hebben we het weleens over gedacht , maar dat hebben we meteen
geelimineerd dat gaan we niet doen. dat is een inbreuk op jouw privacy, en…. Op hetgeen wat je
hebt opgebouwd. He wilt niet weten wat mensen, ze gaan over met hun voeten en dikke poten
opstaan he. Als je een tuin hebt, die hebben daar geen respect voor.. die, jij als individu wel, maar als
je met een grote groep bent en je hebt , je ziett hier, je hebt een bbq of een bruiloft die zuipen als
een malle. Super leuk allemaal, maar je wilt niet weten hoe zon tuin er naderhand uitziet….
Ook voor 20 man met bier op…
Dat heb je niet in de hand, dat is gewoon. Weet je dat, kijk, het gebeurt een keer dan is dat niet zon
ramp, maar ik weet van mezelf dat ik dan, dat ga ik veel te veel opletten of er niks gaat gebeuren,
dan ga ik mezelf teveel druk maken over dat soort dingen. Kijk ik weet gewoon, ik heb hier genoeg, ik
heb zelf een grote familie, gezin van 9 kinderen. Kijk met onze familiedag dat doen we ook weleens
hier…. Dan zijn we met 70 man, dus dan, he. Alleen maar mijn broers en hun kinderen en hun
kleinkinderen eventueel…. Ja dan is het, maar iedereen weet zich dan wel te gedragen en dan heb je
al dat je er 75 hebt en die drinken ook allemaal en die zeggen ook, overdag dan toch…. Ik bedoel…
mensen sjouwen en die kleine snotapen die zitten erbij en die lopen overal doorheen. Dat is leuk
voor zon dag, dat is niet erg voor een dag, ben ik er niet zo mee bezig. Maar stel dat je dat regelmatig
doet, zon groep die dan komt. Die dan ook jou nog niet kennen en totaal geen binding hebben met
jou, ja die dan haha…. Die gaan helemaal los…
Dat kan ik me voorstellen. Dus eigenlijk zeg je gewoon van ik ik verdien er niet me brood mee maar
het is een leuk zakcentje maar ik vind het gewoon leuk om te doen. en in die zin zie je airbnb ook
niet als concurrentie.
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Nee ik heb zoveel overnachtingen per jaar, dat is echt…. Ik hou ze eerder af dan..
Moet je weleens dingen afzeggen?
Oja genoeg, dan heb ik er gewoon geen zin in, het is gewoon teveel dan denk ik laat maar…. Dus dat
ja…. Nee dus… nee er is geen enkele… ik ervaar iigv geen concurrentie in die zin
Nee nee.. alright goed dank…. Dan zijn we er doorheen. Had je nog vragen en opmerkingen….
Nee niks….

Interview B&B het Pomphuisje
Het is misschien leuk om je eerst even voor te stellen, wie bent u, hoelang heb je al de B&B, etc.
Nou, mijn naam is liesbeth huuvers, ik woon in Berg en Dal, ik heb een B&B sinds 4 jaar. Het was een
oud waterpomphuisje die we hebben verbouwd, 8 maanden lang over gedaan. eerst wilde ik het
hebben als kantoor voor mijn man, maar toen echt wel leuk bleek te worden vanbinnen. Beetje
industrieel, nou ik ga eens beginnen met een B&B. aangevraagd bij de gemeente Berg en Dal die was
er erg p;osotief over. Alleen er mocht dan niet een, moest aan bepaalde eisen voldoen. Alles moest
los zitten, dus het mag niet echt als bewoning gebruikt worden en dat zien ze dan als geen vaste,
vaste wasmachines of vaatwasser of wat dan ook, alles moet loszitten. Daar heb ik aan voldaan
Wat bedoelt u met los
Een losse kookplaat, een losse koelkast, niks inbouw.
Oke,
Ja dat was de eis van de gemeente. Voor de rest werkte ze mee. Ja, en dat is nu 4 jaar geleden en het
eerste half jaar heb ik er een uhm… een echtpaar in gehad die werkte in de radboud als arts. we
hebben alles uitgeprobeerd, kinderziektes eruit gehaald en toen heb ik besloten om nooit meer zulke
lange periode aan mensen te hebben, vond ik niet leuk.
Kan ik me voorstellen
Nee, wil het gewoon wisselend hebben met gasten die ik, die ik gewoon een warm welkom kan
heten. Ja…
Ja, en heeft u nog steeds plezier in
Ja
Oke, nou dankjewel. Eerste vraag, wat weet u eigenlijk over airbnb in het algemeen en zijn er
misschien nog dingen die u zou willen weten
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Wat weet ik van airbnb, nou dat er aardig misbruik van gemaakt wordt. Mensen kopen een
appartementje, gaan ergens anders wonen en vervolgens altijd dat airbnb, die wonen er nooit. Het is
nooit hun echte eigendom, geen wooneigendom. Ze verhuren het alleen constant.
Ja voor hetzelfde geld dan pakt hij hem niet en zijn we verder van huis
Grote overlast….. ook in grote steden dat is het enige wat ik weet. Hier niet.
Hier heb je er geen last van
Nee hier heb je daar geen last van, ik niet. nee.
Oke, uhm… in welk opzicht ervaart u airbnb als concurrentie, of bijvoorbeeld andere B&B’s of
hotels?
Nou…. De hotels die kunnen weleens zoals fletcher, we hebben er hier 2 in berg en dal, die kunnen
weleens, ja, die hebben soms zulke lage prijzen dar kan ik dus nooit tegen op. Het is zowel slapen als
een diner als een ontbijt. Dat zijn zulke lage prijzen dat dat, ja…. Daar kan ik nooit aan tippen. Ga ik
ook niet doen ook hoor, dan maar niet.
Daar bent u heel makkelijk in
Ja… ik doe het voor de lol
Is ook belangrijk
Uhm, in welk opzicht denkt u dat airbnb zich in hetzelfde marktsegment bevindt als uw B&B, trekt
u bijvoorbeeld dezelfde soort mensen aan?
Hmmm, nee ik denk het niet. hier denk ik dat ik toerist die naar buiten trekt, uhm… fietsend,
wandelend, ik denk zo’n airbnb mensen die willen graag meer in de stad zitten en zijn meer…. Zijn
meer…. Stadgericht denk ik toch wel. Misschien museum bekijken, uitgaan, eten , film of wat dan
ook, denk ik hoor….
Zouden ze prijs gerichter kunnen zijn denkt u?
Hmmm… ja ik denk dat ze duurder zijn. zou het niet?
Airbnb bedoelt u
Ja, omdat ze echt een volledig huis ter beschikking hebben he, of een appartement, of een woonunit
althans.
Het verschilt heel erg, bij airbnb kan je dus ook studentenkamers huren voor 15 euro per nacht….
Oja joh?
Ja, tot inderdaad hele appartementen of huizen dus het hangt heel erg af van wat je huurt.
Ja, ja…. Ik ken alleen mensen uit Amsterdam die hun eigen woning ter beschikking stellen, dus dat
zijn etages…
Dat is duurder
Dat is duurder ja.
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Het wordt heel breed ingezet inderdaad. Daar heeft dit ook mee te maken, gewoon mensen die
een kleine kamer via airbnb boeken zodat mensen gewoon alleen kunnen slapen zonder extra
dingen zoals ontbijt, gastvrijheid etc.
Slaapmogelijkheden, woonmogelijkheden dus.
Ja… uhm… heeft u gemerkt dat u minder aanvragen heeft gekregen per maand en in welk opzicht
zou airbnb hier een rol in kunnen hebben gespeeld?
Hm hm. Nee dus, helemaal niet. Alleen die hotels he, die fletcher hotels.
Krijgt u ook minder aanvragen?
Ja, daar krijg ik minder aanvragen door. Hoe vaker zij reclame maken, hoe minder aanvragen ik krijg,
ja hoor.
Oke, uhm. Heeft u misschien een dalende omzet gemerkt?
Ja, ietsjes…. Niet veel. Maar of dat nu daaraan ligt of dat het nou, of dat ik veranderd ben naar 2
nachten…. Dat weet ik dus niet, waar het aan ligt.
Is het een heel groot verschil?
Nee, minimaal…..
Oke.. ja… uhm.. krijgt u weleens aanvragen van gasten die een lager tarief vragen over het
algemeen is airbnb een stuk goedkoper natuurlijk, mits je natuurlijk een even grote ruimte hebt…
Nee. Nooit.
Nooit mensen die dit vragen?
Nee, nooit. En als ze het goedkoper willen dan vragen ze altijd zonder ontbijt. En dan gaat er wel iets
van de prijs af. Dat doe ik wel….
Ik had het gister met iemand anders erover en die zei van ja in Amsterdam is het ook al booming
business, het zou kunnen dat het doortrekt naar Nijmegen. Dus hij had nog niet zo erg die dreiging,
maar hij begon het al wel te merken. Nu ben ik dus benieuwd of u van plan bent om uw prijzen te
wijzigen in de toekomst om dus beter te kunnen concurreren met airbnb en zo ja hoe zou u dat
willen doen?
Nee, ik geloof het niet. dat zou ik niet snel doen. misschien hou ik het in de gaten, maar nu nog niet.
Stel er komen minder aanvragen, u ziet dingen in de krant, dan zou je daar niks mee doen
Dan zou ik dat nu ook met dat hotel aangepast hebben en dat heb ik ook niet gedaan.
Is daar een reden toe, wat is de reden?
Ik vind dat ik een goede prijs heb en dat wil ik graag zo houden. Ik ben gewoon, ze krijgen waar voor
hun geld…. Vind ik. Ik zit heel modaal, helemaal in het midden, ben niet echt extreem goedkoop
maar ook niet duur vind ik. Ik zit wel naar de andere B&B te kijken hoe duur zij zijn en wat zij te
bieden hebben en dat vind ik mezelf heel redelijk voor wat ze ervoor krijgen.
Oke…. Bruggetje naar de volgende vraag, maar bent u misschien van plan om uw strategie te
wijzigen in de toekomst?
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Ik zou wat meer PR moeten gaan doen vind ik. Ja… dat denk ik wel
In welk opzicht?
Ja dat weet ik dus niet goed… nee.. nou weet ik niet goed, ik zou natuurlijk altijd in een plaatselijk
krantje, niet plaatselijk krantje want dat heeft geen zin, nee ik zou het eigenlijk niet weten wat voor
pr ik zou moeten hebben
Nooit over nagedacht, social media dat soort dingen
Ik heb een eigen website. Nou wat ik wel heb gedaan in het voorjaar, dat is waar! Toen heb ik mezelf
aangemeld bij mijn website bij landelijk, nee Europese B&B.
Oke
Europa, dat heb ik wel gedaan. bij B&B.eu.
En het verschil dat mensen uit het buitenland je makkelijker kunnen vinden
Ja maar ook Nederland maakt niet uit, ja…. Ja… maar ik heb daar nog geen profijt van gehad.
Geen mensen die hebben geboekt
Jawel wat, maar niet zoveel. Niet zoveel dan dat ik dacht dat zou moeten lukken….
Nou ja misschien komt het nog he… in de toekomst. Uhm, nou ja laatste vraag van het algemene
deel. In welk opzicht bent u van mening dat het business model van airbnb eerlijk is tov
concurrentie? Zoals B&B en kleinere hotels….
Eerlijk? Nou ja, uhm… ik heb daar eigenlijk geen idee over. Ik vind het niet altijd even eerlijk, in
Amsterdam vind ik het niet eerlijk
Waarom dan
Nou als zoveel mensen aan appartement kopen en nooit erin wonen en alleen die rolkoffers voor je
deur, mensen die daar altijd wonen en dan die rolkoffers steeds voor je deur, dat is overlast.
Maar u vind het niet op het gebied van concurrentie, als je als het ware veel meer extra
goedkopere alternatieven aanbiedt, appartementen etc. dat de concurrentie daar natuurlijk onder
lijdt?
Ja… dat zal best wel….
Maar u heeft dat niet.
Nee, nee.
Mocht het hier in Nijmegen uiteindelijk wel een stuk groter gaan worden, zou u het dan zien als
concurrentie?
Hmm… ik… voor mij denk ik niet, ik vermoed van niet. nee, want mensen die echt in de stad gaan
zitten die kiezen echt voor de stad en hier kiezen mensen voor de natuur. Dat heb ik, dat merk ik wel.
Dat zijn echt natuurmensen die hier komen….. enkelingen, jongelui, die komen voor een hoe heet
dat, een concert….. toch?
Bootcamp?
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Nee nee nee, zon muziek festival of wat dan ook, he, die q music….. hoe heet dat… dat in het goffert
park is vaak.
Concerten…
Concerten ja… ja.. daar heb ik weleens jongelui die hier zitten maar die wijken dan ook wel uit omdat
er niks meer in de buurt is…..
Nou ja het is ook wel een iets ander concept he zon pomphuisje, het is niet een huiskamer die
mensen gewoon een nachtje boeken natuurlijk, dus dat is wel zo…
En, ja…. Ja… nee het is echt heel, heel zelden dat ik mensen krijg die het alleen maar voor de stad
doen. nee…
Oke, uhm… nou dan we er lekker snel doorheen. Even kijken, heeft u uw services verbeterd tov
vroeger, om beter te kunnen concurreren met oa airbnb en zo ja hoe heeft u dit gedaan?
Uhm…. Mijn service verbeterd, de enige service die ik verbeterd heb is dat ik 2 fietsen in de
aanbieding heb, haha.
Die kunnen ze dan huren
Nee dat zit bij de prijs inbegrepen. Ja, je moet het soms wel, ze moeten wel borg betalen, maar niet
dat het, ja dat is de service die ik extra heb toegevoegd….
Verder niks? Vanaf begin af aan alles hetzelfde
Ja, ja ik krijg er complimenten over, over het ontbijt en dat het er heel schoon uitziet dus..
Als het vanaf begin al goed gaat waarom veranderen natuurlijk? Zijn er misschien andere
wijzigingen die u recent of eerder heb doorgevoerd? Misschien prijs, die fietsen natuurlijk….
Ja alleen die 2 aaneengesloten nachten, dat is de enige verandering geweest. Omdat ik teveel
mensen per 1 nacht heb gehad…. En ik krijg ook weleens aanvragen van website… van ja, van
gidsen… van natuurgidsen had ik nou laatst had ik, weet niet of je moeder dat ook kent, walk of
wisdom mensen…..
Waren het heel veel mensen die dan allemaal bij ons naar de wc wilde ofzo?
Dat ook dat ook, maar echt perse maar 1 nacht willen en terwijl ik dus al een paar keer heb gezegd
dat doe ik niet, staat niet op mijn website, en dan toch proberen. Omdat het wandelaars zijn, en daar
had ik laatst een boze meneer van ja wij zijn wandelaars het is allemaal voor 1 nacht, wandelaars zijn
voor 1 nacht, haha…. Ik zei ja, sorry dan niet. toen heb ik de walk of wisdom opgebeld van ik wil mijn
website uit, van jullie website af. Hier heb ik geen zin meer in zo… ik krijg alleen maar boze mensen
en ik geef, ik geef niet meer dan dat. Ik wil niet meer.
Is de enige reden dat u dus geen enkele nacht aanbied, gewon dat je elke dag moet poetsen?
Ja dat is de enige reden. Ik vind het ook belastend voor het milieu, altijd maar… ik wil toch wassen en
iedere keer.,… het is niet eens vies en dan moet ik het toch wassen, omdat er toch andere mensen in
hebben geslapen he…..dan ja…
Heeft u daar weleens klachten over dat mensen echt zeggen van god ik vind het wel heel
vervelend…
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Nee, nee deze wandelaars die waren echt wel, ja…. En nou ben ik helemaal klaar met die walk of
wisdom… nou nou nou nou dat zijn ook rigoreuze maatregelen….
Ja?
Ja, ja. Ik wil het gewoon niet. ja maar wij zijn wandelaars. Tja jammer….
Net als die racefietsers die voelen zich ook altijd king of the road…
Nou, ja nee… ja… dat is ook, maar dat zijn ook speciale mensen die vrienden van de fiets…. Die wil ik
ook niet hebben.
Want die…
Dat zijn ook, die legen… die roven alles leeg…. Komen wanneer ze willen, ze maken geen afspraken, en
laten alles ontzettend vuil achter. Dus die wil ik ook niet hebben meer…
Niet heel vriendelijke nee…
Vrienden van de fiets en walk of wisdom die mogen maar naar de airbnb toe, haha.
Heeft u dat aan het begin wel gedaan?
Nee aan het begin wel…. Het is mijn ervaring dit natuurlijk… dit is mijn ja…
Oke, uhm… maar in welk opzicht denkt u dat airbnb een directe concurrent of wellicht zelfs een
serieuze dreiging zou kunnen zijn van uw bedrijf?
Tja….
Nu of in de toekomst…
Ja…. Ze zouden de mensen kunnen, ja ik weet het eigenlijk niet…
Wat ik dus denk als je nu al een onderscheid gaat mensen met 1 nacht en 2 nachten en geen fietsers,
niet dit… niet dat… dan denk ik dat de mensen die normaal gesprken via airbnb gaan niet naar u
zouden gaan.. dat vermoed ik…
Ja…
Dus de mensen die niet naar een airbnb gaan maar meer naar dit soort dinen die blijven ook wel
komen.
Dat denk ik ook ja….
Alleen maar fijn natuurlijk…. Bent u dan wel van plan om enige actie te ondernemen in de toekomst?
Om beter te kunnen concurreren
Ja dat dus, ik had gehoopt dat ik via die B&B.eu die grote weet je wel, dat…. Dat… EU. Weet niet of je
dat kent
Ja ken ik wel…
Dat ik daar dan nog wat meer mensen van kon ontvangen, maar…
Dat is nog niet gelukt
Nee helaas niet. nee….
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Nouja misschien… ja ik weet niet of je jezelf op Google omhoog kan plaatsen weet niet of dat zo
werkt.
Bij hun website bedoel je?
Als iemand zoekt dat je bovenaan staat
Weet niet hoe ze dat doen, met trefwoorden wellicht…
Ik weet dat het bij Google wel kan, dan betaal je…
Wij krijgen veel reclame he… advertenties enzo dat klopt…. Ja…
Kan je een keer naar kijken natuurlijk…. Je zei natuurlijk net dat een aantal mensen dat u die liever
niet in de B&B hebt omdat jij ze natuurlijk…. Uhm… hoe zeg je dat…. Weghoudt… om het zo maar te
zeggen.. desondanks, bent u bang dat u wellicht in de toekomst wellicht meer van uw huidige
klanten aan de services van airbnb? Dus de mensen die normaal gesprekken hiernaar toe gaan,
zouden die in de toekomst wellicht ook uitwijken naar airbnb en heeft u nagedacht over een
oplossing?
Dat zal, dat zou goed kunnen ja… dat ligt ook natuurlijk prijsgevoelig, prijs/locatie verhouding he….
Maar stel dat u die beweging ziet dat er meer mensen wegblijven, ?
Wat zou u dan doen?
Niks, nee heel eerlijk gezegd niks
Alles blijft gelijk, strategie
Ja… denk dat ik daar toch niet tegenop kan…. Vanwege, ja… nee. Ik denk dat mensen die de rust en de
natuur zoeken die komen toch wel….
Ja…
Hmmm, ja.. ik denk gewoon hoe meer mensen een airbnb hebben, hoe meer er geopend worden, hoe
minder kans ik heb dat ik ze vang, want toen ik begon, 4 jaar geleden, was er nog maar 1 B&B hier in
berg en dal hier in mijn buurt. Inmiddels zijn er alweer 3 geopend, en dát merk ik wel. Dat merk ik wel,
daar komt een run, maar niet door de airbnbs maar door de B&B’s.
Het zou natuurlijk kunnen dat die B&B’s wellicht wel gebruik maken van de websites van airbnb, dat
kan natuurlijk ook. Of het zo is weet ik natuurlijk niet. maar uhm…. Ook daarmee heeft u niet zoiets
van ik moet mijn prijs verlagen om dan toch een beetje mensen…
Ik ben al, ik hou hun prijzen in de gaten en ik zit eronder…
Oke… nee dan heeft het niet zoveel zin om er nog verder onder te gaan
Nee, nee
Oke, hmm… heeft u weleens er over nagedacht om airbnb aan te vallen met een nieuw concept? Dat
je eigenlijk een nieuw concept bedenkt waar het zeg maar, dat je er als het ware over heengaat…..
Nou… die mogelijkheden heb ik helemaal niet…
Nee…. Denk het ook niet, maar… het zou natuurlijk kunnen. Ik had iemand gesproken die had wel
een leuk idee over trouwerijen en hele pakketten enzo
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Ja…. O zo, daar heb ik wel over nagedacht… ja.. maar het meeste weet je, vouchers enzo kan je dan
doen…. dat je dus een tegoedbon of vouchers ofzo kunt geven…. Maar die komen automatisch ook
wel hoor… mensen die dus… heb al heel veel mensen hier gehad… ja dan maak ik er wel wat extra’s
van. Of mensen die hun ouders een verjaardagscadeau geven, daar heb ik heel veel mensen al mee
gehad.
Wat doet u dan extra?
Met die huwelijk? Daar had ik het hele bed vol met rozenblaadjes gedaan en overal rozen neergelegd
en chocolade hartjes en dat soort dingen, ja.
Dus je doet wel wat extra’s maar het is niet zozeer dat je..
Dat ik daarmee naar buiten kom voor mijn PR dat doe ik niet, ik hoop dat ik mond tot mond reclame
krijg. Ik moet ook wel zeggen dat was toen, ja daar krijg ik wel wat meer mensen door. Toen hadden
ze wel zitten kleppen dar en daar, Brabant enzo.
Dat is nu een beetje verwaterd
Jaaa… ja dat wel.
Oke, bent u nog wel van plan om het weer op te gaan pakken
Nee niet echt…. Nee… als het nou slecht ging met mij, dan zou ik het wel doen maar het gaat niet
slecht…. Ik moet het ook maar aankunnen he….
Ja.. dat is zo. te druk is ook niet fijn
Te druk is ook niet fijn….
Oke, uhm… in welk opzicht maakt u momenteel gebruik van de services van airbnb? Zoals de
website….
Nou ik dacht wat zeg je nou….
Momenteel….
Oooo momenteel verstond ik niet… oke, ik?
Helemaal niet?
Nee
Bent u dan wel van plan
Misschien, net zoals die B&B.eu website… die website weet je wel….
Ja..
Maar weet je, ik heb ook, ik weet eigenlijk niet wat zij vragen aan… aan… extra kosten voor als mensen
boeken via B&B, hun provisie
Airbnb bedoelt u
Ja
8% staat me iets van bij….
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Bijvoorbeeld trip advisor daar zit ik dus ook in…. Maar daar wil ik eigenlijk ook uit. Haha….
O haha.
Waarom is dat
Het is verschrikkelijk wat die mensen vragen aan provisie dat vind ik zoooooveel, net zoals booking.com
dat heb ik ook overwogen om daar in te gaan, maar als ik zie wat daar bij komt aan kosten, welke gek
gaat er dan hier zitten voor die prijs? Tenzij ik dan uhm.. een prijs afspraak maak als ik dan… zo bij
tripadvisor dan kan ik dan mijn prijs aanpassen, kan ik zo laag maken als ik zelf wil, en uhm.. voor hun
kosten dat ik dan weer op de oude prijs kom, maar dan verlies ik zoveel… dus.. ik heb laatst had ik een
aanvraag en en toen dacht ik, 200 euro is wat ik vraag, als ze via rechtstreeks via mijn website hadden
aangevraagd, maar dan doet tripadvisor doet er nog zoveel bovenop dat mensen helemaal niet meer
geïnteresseerd zijn….
Ja…
Maar dan moet ik dus naar onderen toe om die prijs gelijk te houden ja…. Dat doe ik niet… zo
belachelijk veel….
Ja.. ja begrijp ik inderdaad. Stel dat u in de toekomst uhm… gebruik gaat maken van de website van
airbnb, uhm… in welk opzicht heeft u dan overwogen om die klanten een ander tarief te laten
betalen dan als ze via de website van uw B&B boeken?
Ja…. Ja daar zit je dus he… dat is wat ik nou net zei… ja..
Het zou kunnen dat omdat jij bij airbnb heb je bijvoorbeeld geen ontbijt, gewoon helemaal niks, zo
zou je het dus ook….
Dat kan…
Het kan, maar over het algemeen
Dan moeten ze het zelf doen, ja.
Dan zou je eventueel de prijs..
Dan zou je de prijs iets omlaag doen, maar dat compenseert niet hun provisie denk ik…
Ligt eraan hoe duur je ding is
Maar 5 euro per persoon per nacht, dat kost mijn ontbijt, dus dat haal je er niet uit. Dat is niet veel een
tientje….. daar kom je naar 60 euro, nou…
Ja.. nee dat is niet..
Denk niet dat dat hun provisie is dat tientje, zal wel wat meer zijn.
Volgens mij is het 8 of 3% staat me iets van bij, maar niet zeker. Wat het exact is weet ik niet.
Nee…..zou het niet weten
Dus… in welk opzicht heeft u overwogen om extra services te elimineren zoals het ontbijt, stukje
persoonlijke aandacht etc. om dus beter te kunnen concurreren met bijvoorbeeld airbnb?
Daar heb ik weleens overwogen ja, om… van mijn B&B af te stappen en er een vakantie huisje van te
maken… maar dan zit je, daar ben ik dus nu mee bezig eigenlijk, om de gemeente daar op aan te
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spreken, of ja de gemeente te vragen wat voor eisen daar aan zitten… aan gemeentelijke eisen. Want
vakantiehuisjes is iets heel anders dan een B&B. ja…. Dan haal je dus het ontbijt eruit…
En blijft u dan ook per 2 nachten of gaat dat ook veranderen
Dan denk ik dat ik dan midweeks doe en de weekenden…. Lange weekenden…
Ja..
Ja daar ben ik wel mee bezig om te kijken of dat dan, of dat ook leuk is voor mij….
Wat is daar de reden toe?
uhmm. Iets nieuws te proberen.. nieuws te proberen en eens kijken of het ja, of het meer opbrengt
natuurlijk…. In zijn totaliteit, want dat is dus een midweek, dat is dan 4 nachten. De weekenden is dan
ook he, vrijdag zaterdag en zondag, 3 nachten. Moeten ze meestal maandags eruit, dat zijn dan de
weekenden…. Dan zou het meer opbrengen….
Ja…
En dan geen ontbijt…
Het zou ook denk ik werk schelen he, ze blijven langer he
Werk schelen, dat ook, precies ja….
Win win zou je zeggen
Ja ja…. Daar ben ik ook van, maar dan moet ik bij de gemeente zijn want dat mag niet zomaar…
Bent u daar al ver mee of is het gewoon…
Neee nee nee daar ben ik echt net een paar weken mee bezig… begin mei ben ik daarmee begonnen
met denken
Heel recent dus
Jaa heel recent. Ik moet, ik heb uhm… volgende week donderdag moet ik naar het gemeentehuis toe
dus dan kan ik dat eens navragen….
Ja.. oke…
Ik kan ook wel bellen, maar moet er toch naartoe.. heeft geen haast mee
Als je langs komt is het vaak wel beter… uhm, nouja hebben we nog 2 vragen. In welk opzicht heeft
u overwogen om het concept van airbnb te imiteren om het vervolgens te verbeteren?
Haha hoezo te imiteren …. Waar ik het vanaf gezien heb?
Dat jij als B&B eigenaar het concept van airbnb imiteert en het voor wat voor reden dan ook
Ik imiteer airbnb niet, airbnb imiteert mij, haha…
Bijna wel ja, wat het, kijk waar dit meer om gaat is dat je echt dat voorbeeldje van die BlackBerry en
die smartphone, nou ja kijk dit is bij B&B bijna niet im sprake, maar dan zou je dus technisch gezien
een site moeten bouwen die concurreert met airbnb maar dat het dan nog beter wordt dan dat het
nu al is… dus ja het is bijna niet haalbaar natuurlijk maar goed het kan….
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Maar uhm, dat is natuurlijk een beetje het idee.
Ja, ja dat het nu is dat airbnb, volgens mij waren die B&B er toch veel eerder. Absoluut
Het zou dus kunnen dat jij nu iets verzint.
Iets verzint dat dus, maar ik zou ja…
Dan was u heel rijk geworden…. Als u nu iets verzint wat he….
Bedenk jij het of bedenk ik het, ik kan het niet hoor…
Ik zou het ook niet weten. Laatste vraag. Bent u wel van plan om bepaalde aspecten van airbnb over
te nemen om hier een nieuw bedrijf of een nieuw soort bedrijf mee op te richten?
Nou…… dat kan ik niet…. nee…. Dat geloof ik niet maar ik wil dat ook niet…
Nouja misschien het vakantie huisje misschien kan je het e.e.a. combineren
Ja…..nee, lijkt me niet…
Oke, dank….
Graag gedaan!

Interview B&B Hunnerzijds
Hij is vrij gevoelig we kunnen het goed horen. Bedankt en welkom inderdaad. Het is wellicht leuk
dat je even een stukje over jezelf verteld, wie ben je, wat voor B&B heb je, hoe ben je op het idee
gekomen etc.
Gerrit Vonders, ik ben uhm, 2014 ben ik met het idee gestart dat had eigenlijk te maken met het feit
dat 8 jaar geleden mijn vrouw is overleden, die had een kinder opvang hier in huis en die, nou, man
alleen in een groot huis, dat heeft mij doen besluiten van, zou ik iets met deze ruimte kunnen doen.
ik werkte, uh, in het ziekenhuis, er was een chronisch tekort aan hotel kamers en ja, ik woon vlakbij
het ziekenhuis dus ik heb eigenlijk geanticipeerd op het tekort aan hotel kamers in het ziekenhuis. Ik
krijg veel, of ja regelmatig mensen die van buiten de regio komen voor een operatie en die dan een
dag voor de operatie hier verblijven en dat de familie leden soms dan hier langer blijven totdat de
patiënt met ontslag gaat.
Oke,
En uhm, ja dat is eigenlijk de reden geweest dat ik die keuze heb gemaakt.
Zijn er nog steeds voornamelijk mensen van het ziekenhuis of zijn dat ook veel recreatie gasten die
komen.
Recreatie gasten heb ik ook, dat is niet zoveel moet ik zeggen. Daarnaast heb ik ook van tijd tot tijd,
heb ik artsen. Die vanuit het buitenland komen en die voor een langere periode verblijven.
Oke, dus die zitten hier soms een aantal weken onafgebroken
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Ja, dat zijn vaak fellows die hier op de maartenskliniek komen werken en uhm, en ook niet in een
hotel willen zitten. Dan kunnen ze kiezen voor een B&B en dan dat ik, nouja, nog steeds die affiniteit
heb met het ziekenhuis geeft het ook een beetje gastheer voor die mensen
Dat was met het pomphuisje trouwens ook, veel mensen vanuit het ziekenhuis.
Ja dat weet ik… ja.
Oke, leuk. Dan beginnen we gewoon met de eerste vraag. Als je gewoon tussendoor vragen hebt
kan dat gewoon. Wat weet u al over airbnb in het algemeen en zijn er misschien nog dingen die u
zou willen weten.
Ik weet eigenlijk alles van airbnb. Hoe het werkt, dat je dan inderdaad, ja de procedure ken ik wel. Ik
heb me er weleens in verdiept, en dat is ook een van de redenen dat ik er geen gebruik van maak,
haha.
Haha, oke. In welk opzicht ervaart u concurrentie van airbnb, of misschien andere B&B’s of hotels
in de buurt?
Uhm, ja niet eigenlijk.
Helemaal niet.
Nee, nee, weet je met een 1-persoons B&B, ja, ik voel hier geen concurrentie, dat is gewoon mijn
doelgroep, dat zijn de mensen die inderdaad of naar het ziekenhuis toe gaan of artsen zijn, of
mensen die uhm….. nou… je studeert zelf aan de Radboud, er zijn ook genoeg internationale
studenten die op de Radboud studeren en die uh… die bezoek van hun ouders krijgen en die hebben
geen zin om in een hotel te gaan zitten. Die kiezen vaak niet voor een airbnb, die kiezen bewust voor
een B&B. dus die mensen die komen ook.
Ja… uhm.. nou bruggetje naar de volgende vraag. In welk opzicht denkt u dan dat airbnb zich in
hetzelfde marktsegment bevindt als uw B&B, of B&B in het algemeen.
Als ik kijk naar de… de leeftijdscategorie van mensen die hier komen, dan denk ik zelf dat de groep
mensen die op dit moment gebruik maken van airbnb jonger zijn, iets jonger zijn, dan de mensen die
hier komen.
Ja… zullen dit ook ander soort mensen zijn? dus op de leeftijd na?
Ja dan zou ik een studie moeten maken van wat exact de groep airbnb klanten zijn….. maar, uhm.. de
mensen die hier komen die komen hier voor 2 dagen, soms voor 3 dagen. Dus ja… die gaan misschien
voor de zekerheid…. Terwijl je natuurlijk bij airbnb die zekerheid natuurlijk ook heb, maar mensen
gaan ook voor een stukje privacy en die heb je niet altijd bij een airbnb.
Stukje service vaker..
Ja klopt ja….
Uhm, heeft u gemerkt dat u minder aanvragen krijgt per maand en in welk opzicht zou airbnb hier
een rol in hebben gespeeld of kunnen gaan spelen in de toekomst?
Ja dat vind ik dus een heel moeilijke, want ik, dat kan ik niet inschatten. Kijk, ik zou het pas weten op
het moment dat ik van potentiele klanten zou horen van nou… ja dat ze toch hebben besloten op
basis van de prijs dat we naar een airbnb zijn gegaan, dus dat kan ik me voorstellen. Dat je de prijs
van mijn overnachtingen die ligt onder een hotel prijs, maar die zal in veel gevallen net boven de
airbnb prijs liggen…. dus dat kan misschien een overweging zijn van mensen.
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Maar zelf heeft u daar… weinig tot geen last van.
Nee, nee…. Dan weet je… ja als ik het wetenschappelijk zou willen aantonen dan moet ik gaan kijken
naar de afgelopen jaren of er een duidelijke daling is in het aantal gasten….
Ja..
Dat zie ik nog niet.. nee. Nee.
Alleen maar fijn toch eigenlijk.. ja.. uhmm.. heeft u wel gemerkt dat er een daling is in de omzet
van de afgelopen tijd?
Dit jaar is het iets rustiger…. Dat merk ik wel, in vergelijking met voorgaande jaren. Maar of dat nou
meteen verontrustend is…. ik maak me er geen zorgen om, nee. Als het broodwinning zou zijn dan
zou ik me zorgen maken, maar op dit moment maak ik me geen zorgen.
Heeft u wel enige reden waar het door zou kunnen komen, ongeacht of dit airbnb is of niet?
Ik heb de vinger er nog niet in gekregen, nee ik zou het niet weten. Het is heel moeilijk om daar..
uhm ja, op basis van 1 jaar te zeggen van nou dat is de oorzaak. Ik weet het nog niet.
Er zijn wel, ik hoor wel…echt van iedereen,
Van der valk, dat zou kunnen…
Dat er meer B&B bijkomen, dat hoor ik ook.
Dat daardoor de concurrentie groter wordt.
Dat zou natuurlijk kunnen, mensen die misschien oorspronkelijk hier naartoe zouden gaan, gaan
nu naar…..
Ja, ja, maar als ik naar mezelf kijk ik maak vaak gebruik van B&B’s en dan doe ik dat toch op basis van
mijn eerste indruk, merk ik. De prijs speelt dan ook wel een rol, maar uhm als het een klein
prijsverschil is dat kies ik toch voor dan maar iets meer, iets meer comfort, dan dat ik zeg oke ik wil
een B&B hebben die misschien tientje of 2 tientjes per nacht goedkoper heb met een gezamenlijke
douche en badkamer.
Ja, ja. Ik hoorde eergisteren een verhaal van iemand die had inderdaad een B&B op zolder, en dan
uhm…. Kwam het dan voor dat de man des huizes moest wachten op de douche omdat een van de
gasten er in stonden. Dat lijkt me ook niet heel leuk..
Kijk ik heb hier een complete, ja, appartement… ja ik denk dat jij er nog jaloers op zal zijn, zal ik maar
zeggen. En het is met een keukentje erbij, met een complete badkamer erbij, ja dus… echt privacy. Je
kan hier de boel bij elkaar gillen maar ik hoor het niet. dat is precies hetgeen wat mensen willen, die
willen gewoon alle comfort en ook privacy. Privacy is gewoon zo verrekte belangrijk. Kijk voor 1
nachtje denk ik wel van jongens, als je een feestje hebt dan komt het niet zo nauw dan val ik in bed
en dan morgen ochtend pak ik een broodje en ben ik weg. Maar als je hier wat langer zit dan wil je
gewoon ook de rust hebben en dan krijg ik dat ook elke keer te horen als feedback. Dan denk ik, nou
dat is het positieve eraan.
Heeft u weleens overwogen om dit onafgebroken te gaan verhuren? Als per maand aan
bijvoorbeeld stelletjes
Nee, nee…… dat zou ik niet willen. Nee, ik ben ook ingesteld op zowel de bewoner als ben aangesteld
opm privacy, ik denk dat dat gewoon belangrijk is. kijk het is natuurlijk wel zo ingericht dat ze ook
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echt hun privacy hebben, maar als ik elke keer met mijn klein kinderen de tuin in dender, en ze
zouden hier constant wonen dan is die privacy natuurlijk minder.
Ja, ja eens. Uhm, krijgt u weleens aanvragen van gasten die een lager tarief vragen omdat airbnb
over het algemeen goedkoper is en hoe gaat u hiermee om?
Dat wordt weleens gevraagd, ja. Als mensen een langere periode komen dan kan, dan krijg je van mij
ook een sterk gereduceerd tarief, dus ja als ze voor een maand boeken dan betalen ze mij nog maar
iets van 30 euro per nacht. Dus dat is gewoon, ja dan wordt het ineen keer ook anders. Dan zit ik
gewoon lager dan een airbnb dat weet ik zeker….
Maar geeft u ze ook weleens korting als ze 1 of 2 nachten blijven?
1 nacht niet, daar heb ik het meeste werk aan. Dus eerlijk gezegd, op die klanten zit ik niet te
wachten haha.
Kan ik me goed voorstellen ja. Bent u wel van plan om uw prijzen te wijzigen in de toekomst om
beter te kunnen concurreren met airbnb en zo ja hoe zou u dat willen gaan doen?
Ik doe het in feite al…. mijn prijs voor 1 nacht die ligt op 80 euro en op het moment dat mensen
langer dan 3 dagen blijven gaat die prijs omlaag. En dan ja… dan zit je al heel gauw op 40/50 euro per
overnachting. En als ze dan een maand blijven dan is de prijs nog lager…. Dus ik denk daar hou ik wel
rekening mee. En ja,… mensen hebben hier ook de mogelijkheid om te zeggen van weet je, ik hoef
geen ontbijt te hebben dus dan zeg ik prima.
Dat vind u niet erg..
Ze kunnen van mij krijgen wat ze willen. Bij mij kregen ze ook een doe het zelf ontbijt. Ze mogen zelf
hun broodjes afbakken.
Mijn moeder doet dat ook. Aan het begin heeft ze dat niet gedaan en begonnen met dingen
maken, maar soms moet je half 7 opstaan om alles te bakken. Daar is ze gauw van afgestapt.
Dat had ik vanaf de eerste dag, zo van daar ga ik niet an beginnen. Mensen kiezen hem daarom ook,
dat is hem ook wel weer. Dat er een groep komt die er bewust daarvoor komt. Die heeft geen zin in
iemand die ‘s morgens vroeg al aan staat te kloppen van hier is je warme eitje en je broodje, nee…..
Voor mij zal er geen enorme meerwaarde aan zitten hoor. Kijk als ik in een hotel zit dan, komt niet
vaak voor, dan stel dan heb je beneden wel een ontbijt dat klaar staat dat is natuurlijk wel lekker,
maar dat is vaak met een ander doel. Als je een b&b pakt dan ga je er even lekker op uit…
Of ik nu zelf het eitje bak
Als je een hotel hebt, dan zit je in een andere prijsklasse, dan wil je ook van oke dan wil ik dat geld
ook…. Dan wil ik ook goed ontbijt hebben
Ja klopt…. Uhm, beetje bruggetje naar de volgende vraag, bent u van plan om uw strategie te
wijzigen in de toekomst en zo ja hoe wilt u dit gaan doen?
De strategie wijzigen, nee. Vooralsnog niet. ik denk dat ik op dit moment een goede strategie heb. 1
ding die ik misschien zou willen wijzigen is dat ik me aansluit bij misschien B&B.nl. op dit moment
heb ik B&B.eu, daarmee krijg ik ook meer internationaal publiek, maar uhm… B&B Nederland en
weekend hotel dan, daar ben ik opgekomen terwijl ik daar zelf nooit om gevraagd heb, maar ik sta er
op. Uhm, dat zou ik misschien nog kunnen doen, dat zou de enige strategie verandering zijn.
Maar dingen als, verbouwen, andere prijzen blijf allemaal gelijk…
140

Nee, nee ik heb mijn website, ik heb weet je… wat dat betreft heb ik genoeg. Ik heb zelf de indruk dat
ik voldoende aandacht besteed aan de, aan promotie van mijn B&B. ik heb pas nog de prijzen
verhoogd omdat ik, ik zat op 75 euro per overnachting en ik merkte gewoon dat alle prijzen
aanzienlijk hoger lagen. Dus ik ben daar eigenlijk gewoon een beetje in meegegaan. Zeker om ook, ik
vind het te ver gaan om tegen mensen te zeggen van uhm.. je moet minimaal 2 nachten nemen, dus
heb ik gewoon de prijs van de eerste nacht verhoogd naar 80 euro. Dus dan ook weer ander publiek
aan te trekken.
Oke, de laatste vraag van het algemene deel om het een beetje af te sluiten. Ik welk opzicht bent u
van mening dat het business model of concept van airbnb eerlijk is t.o.v. de concurrentie?
Hmmm… dat is een goeie vraag. Ja…. Ik zie daar niet echt iets verkeerds in in dat business model. Je
maakt gebruik van ruimtes die benut worden en daar staat een bepaalde prijs tegenover. En als je
dan vervolgens daar ook een bemiddelingsprijs voor vraagt, als airbnb, ja… iets wat je bedenkt dan
mag je daar ook een prijs voor vragen toch?
Ja, ja
Dus nee ik zie daar geen
Nu zei je natuurlijk dat je er nu, dat je andere mensen aantrekt en dat je het ook veel moet hebben
van de mensen van het ziekenhuis. Dan heb je natuurlijk mazzel met je locatie, maar stel dat de
praktijken van Amsterdam zich hier naar Nijmegen gaan bewegen, dat je hier alleen al op de Berg
en Dalseweg misschien 4/5 kamers of delen van een huis hebt die gehuurd kunnen worden. zou u
dan denken van poh….
Dat zal dan afhangen van mijn financiële situatie. Precies wat ik zeg, het is niet mijn broodwinning.
Op het moment dat het mijn broodwinning is, als ik mijn business model moet veranderen omdat ik
meer inkomsten wil genereren vind ik dat een ander verhaal. Dus dat… ik vind het nu leuk om van tijd
tot tijd gasten te hebben. Als ik ze niet heb vind ik het ook prima, dus het is een beetje luxe…
Oke, daar is niks mis mee natuurlijk. Uhm, wil jij een korte pauze of wil je doorgaan
Ik ga door.
Dan gaan we er redelijk snel doorheen. Oke, dan heb ik wat ik net zei over die verschillende
strategieën die je gebruikt om hier op te reageren. de eerste is dat je investeert en focust in je
traditionele business zonder echt heel veel aandacht te besteden aan de innovaties. De eerste
vraag die daarbij hoort: heeft u uw services verbeterd t.o.v. vroeger om beter te kunnen
concurreren met airbnb en zo ja hoe heeft u dit gedaan?
De service….. wanneer heb ik die verbeterd… nee ik heb, ik pak het model, ik als ik ga kijken heb ik
alle dingen die ik nu doe deed ik ook al 4 jaar geleden. Ik heb daar niet gek veel aan veranderd, nee…
ja, kleine dingen zoals digitale tv, was eerst analoge tv. Internet verbinding heb ik verbeterd, uhm….
Maar voor de rest qua apparatuur heb ik altijd gezorgd dat er altijd goede apparatuur was. goede
bedden, dus dat heb ik vanaf het begin goed in geïnvesteerd. Nee, dus daar heb ik… ik denk dat ik de
concurrentie aankan met airbnb om het zo maar te zeggen.
Nou mooi. Zijn er misschien nog andere wijzigingen die u recent of eerder heeft doorgevoerd?
Het enige wat ik veranderd heb is dat ik mijn deur, dat vond ik geen goede deur… qua slot. Dus dat
heb ik verbeterd dus heb ik er nu een pui ingezet. Dat is meer ook voor mijn eigen veiligheid en voor
de veiligheid van mijn gasten. Dus voor de rest niet echt.
Niet zozeer dat u dacht van ik zet er een nieuwe pui want kan dan ik beter concurreren met airbnb.
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Nee hoor, nee nee… dat zijn van die investeringen ik leg er een nieuwe vloer in ik koop nieuwe
gordijnen, maar dat zou ik ook doen als ik hier gewoon gewoond had en die ruimte was leeg
geweest, dan had ik dat ook gedaan. dus nee ja, ik kijk altijd door de bril, door mijn eigen bril alsof ik
zelf klant ben. Wat vind ik dat belangrijk, nou en dan komt het voor van nou die vloer mag wel
vervangen worden, dan leg je er een nieuwe vloer in of nieuwe gordijnen dat ziet er wel fris uit, of
andere stoelen. Ja…
Goede methode wel denk ik hoor, zeker. Uhm, nou goed ik heb het net al min of meer besproken,
maar in welk opzicht denkt u dat airbnb een directe concurrent of zelfs een serieuze dreiging zou
kunnen zijn, nu en wellicht in de toekomst.
Ja, daar kan ik op dit moment nog niet inschatten. Precies wat jij zegt, als het blijft binnen Nijmegen,
zo als men daar alle vrijheid aan geeft dan hier straks ja om het huis bij wijze van spreken een airbnb
is dan ja… dan zou ik iets moeten veranderen als ik dan werkelijk inkomsten wil blijven genereren.
Maar of dat moment gaat komen…. Dat vraag ik me af. Nee dat is de glazen bol.
Uhm… nou ja in opvolging van wat u net zei. Bent u dan van plan om actie te ondernemen in de
toekomst, mocht het zo zijn dat airbnb meer invloed gaat hebben?
Kan ik niet zeggen, nee dat vind ik heel moeilijk. Dat is, wat ik zeg, zolang het geen broodwinning is,
ja… dan zou het zelfs kunnen betekenen van dan stop ik er gewoon nee, dat kan ook een overweging
zijn. ik ben nu 65 jaar, hoelang wil je er nog mee door blijven gaan. Dan komt er een moment dat ik
zeg van nou wat ik nu al doe, dat ik vaker ga reizen…. En dan, dan heb ik geen inkomsten van mijn
B&B, maar ik ga ook niet aan de grote klok hangen van ik zit in Afrika….
Ja, ja…. Of je wisselt het om. U gaat in een B&B wonen en dan het huis verhuren hahah.
Nou, hahah dat uhm gaan we niet doen. nee, haha. Nee, de omgekeerde wereld.
Het zou kunnen…
Vooralsnog nee, nog geen strategie wijzigingen.
Nou ja goed dat hoeft ook niet he…..nee… uhm, bent u dan wel bang dat u in de toekomst meer
klanten gaat verliezen aan de services van airbnb, maar u zei het al maar heeft u nagedacht over
een oplossing?
Wat ik zeg, als het daadwerkelijk zo is dat die run op airbnb steeds groter en groter wordt en uhm, ik
door financiële omstandigheden toch dit ga, wil blijven doen, ja dan zou het toch een overweging
kunnen zijn om die prijzen te verlagen, maar om me aan te sluiten bij de services van airbnb daar heb
ik helemaal geen trek in. Want dat betekent dat de vrijheid die ik nu heb die verlies ik een beetje bij
airbnb want dan is het wel elke keer dat er allerlei verzoeken binnenkomen waar ik dan elke keer nee
tegen moet zeggen, daar heb ik geen zin in. Terwijl ik ook nu in mijn eigen planning register kan
zeggen van nou, dan ben ik er niet of dan ben ik er niet….. dan zit ik vol….
Ja, ja.
Ik wil niet hebben dat airbnb mijn regie overneemt. Ik wil mijn eigen regie houden. Ik heb jarenlang
voor een baas gewerkt, dus nu is het wel lekker…. Nu ben ik zelf baas.
Ik kan me voorstellen dat dat fijn is. de vraag, in welk opzicht maakt u nu gebruik van de services
van airbnb?
Helemaal niet…. ik ben er niet bij aangesloten.
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Heeft u wel overwogen om klanten vanuit airbnb een ander tarief te laten betalen, mocht u ooit
besluiten om op airbnb over te stappen?
Nee nog niet. nee dat is, geloof dat je airbnb dan betaal je 15/20% provisie.
Er staat me iets van bekend dat het 8% is, maar dat kan ook een andere 8% zijn, dat durf ik niet
met zekerheid te zeggen.
Dus ik… dus ik maak er nog geen gebruik van.
Oke, in welk opzicht heeft u dan overwogen om extra services te elimineren, zoals ontbijt,
persoonlijke aandacht, om beter te kunnen concurreren met ofwel airbnb of anderzijds….
Nou ja… dat doen ze in feite al he.. je geeft in feite al meer service dan een airbnb.
Ik bedoel, heeft u services geëlimineerd, dat je dus kaler gaat…
Ook dat doe ik al, dus op het moment dat mensen zeggen van oke ik wil graag boeken maar ik heb
geen behoefte aan het ontbijt kunnen ze dat voor mij krijgen. Dan gaat die prijs omlaag.
Niet iedereen doet dat. De mensen die ik tot nu toe heb gesproken die zweren er wel bij. Die
zeiden kijk het hoort gewoon bij de B&B experience en uhm…. Dat is een stukje compleet pakket
wat ik aanbiedt en als mensen vragen zonder ontbijt en zo goedkoop mogelijk dan rotten ze
spreekwoordelijk maar op, dat is wel wat ik heb meegekregen.
Zo steek ik niet in elkaar. Maar ik kom uit de gezondheidszorg. Dan ben je altijd bezig met dienend
zijn tegen je klanten. Dus ja… weet je als je een hotel gaat kun je er ook voor kiezen om geen ontbijt
te nemen, hoef je er niet voor te betalen. Je kunt 2 dingen doen, ik kies ervoor om mijn prijs te
plaatsen zonder ontbijt en dan vervolgens extra geld te vragen voor een ontbijt, dat zie je bij
sommige B&B’s ook. Ik heb zoiets van ik geef de prijs incl. ontbijt en als ze dat niet willen, dan kan
dat ook….
Dat lijkt mij beter ook…
Ja, maar ik ga niet zover dat een patiënt die hier komt en die dan samen met zijn vrouw komt en de
patiënt moet de volgende ochtend geopereerd worden en die moet nuchter zijn, en als die dan zegt
van ja ik heb eigenlijk geen ontbijt nodig, dat ik daar dan weer aparte tarieven ga rekenen. Jongens
jullie huren met zn tweeën die ruimte, dus daar ga ik niet aan beginnen dat doe ik niet. maar, ja…
U bent vrij flexibel, maar er zijn grenzen.
Ja, maar ook met.. ik zeg tegen mensen die hier komen voor een paar overnachtingen komen en dan
bijvoorbeeld een fiets vakantie hebben, dan ga ik niet zeggen zeg die boterhammen van tussen de
middag die mag je zelf wel gaan smeren. Dan zeg ik smeer gewoon je brood, neem fruit mee en dan
nee…. Ik denk dat dat extra stukje service is wat je dan ook moet kunnen verlenen. Met de 4-daagse
doe ik dat precies hetzelfde. Dan kunnen ze ook gewoon lunchen e.d. dan kunnen ze allemaal
smeren.
Ik denk dat je je zo ook wel onderscheid.. stukje extra service.
Wat ik dan merk is dat mond reclame, dat geldt voor alles, dat balletje als dat eenmaal gaat rollen
dan rolt het heel hard hoor… dus ik heb ook al een paar keer gehad dat mensen denken van, ja
vriendin van mij is hier ook geweest dus ja… zo werkt dat…
Ja, ja… mooi. Goed we hadden het er natuurlijk net al een beetje over he, maar airbnb is natuurlijk
allemaal wat goedkoper, bij B&B heb je natuurlijk die experience een stukje extra service, maar
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heef tu er weleens over nagedacht, of ja de concurrentie aan te vallen met een totaal nieuw
concept?
Nou als ik dat zou weten, dan was ik heel rijk geweest hahaha. Dat is het denk ik… Ja dat is wel leuk,
ik heb me daar nog niet in verdiept maar dat lijkt me wel een leuk iets als je, ja… de tegenaanval, dat
verhaal wat je vertelde over dat die watch, dat is een leuk… die watch…. Maar het is vooral grappig
omdat uiteindelijk Apple en Windows, he… uhmm.. Bill Gates met microsoft heeft, die is bij Apple
begonnen, volgens mij is het zo gegaan.
Net als facebook dat was ook niet het idee van mark zuckerberg.
Dat zijn grappige dingen he, dat je uiteindelijk he.. zo gebeurt het natuurlijk vaak. Je werkt bij een
bedrijf en je wilt bepaalde dingen die je niet voor elkaar krijgt. Je gaat weg en dan begin je zelf iets en
je pakt iets mee wat je gezien hebt, je pakt de goede dingen mee…
Het is ook gewoon heel slim en ook een stukje mazzel he, dat je net op de juiste tijd hier gaat
instromen, ja… ja ik had ook afgelopen week wel mensen die die hadden wel leuke ideen over
workshops, weet je wel, u heeft ook een vrij grote tuin, dat je misschien workshops kan geven in
combinatie wel, echt arrangementen he. B&B’s plus dit, of een trouwerij etc…
Toevallig dat ik vanmorgen een mailtje kreeg van iemand. Als jouw of jouw trouwakte of zoiets. Ik
dacht hé slimme tante, uhm…. Iris@jouwtrouwauto.nl was het volgens mij…. Dus zij schrijft alle B&B
eigenaren aan, uhm… zij regelen trouwauto’s van alle regio’s en ze wilde dan tegelijkertijd, ze maakte
er een win-win situatie van he. Zo van god, wij willen dan jullie B&B onder de aandacht brengen van
die mensen, dat ze dus een B&B kunnen uitkiezen als mensen een trouwauto kiezen, dat kost u
helemaal niets. Het enige wat je hoeft te doen, dan voel je hem al aankomen, dat dat linkje van ons
bedrijf bij jou op de website zet. Dan denk ik wie heeft er nou het meeste profijt van
Zij
Precies haha, absoluut. Dan wordt het gebracht als een win-win situatie maar het is dus voor hun win
en voor mij, tja…
Het is maar net hoe je het brengt. Kijk dat soort dingen, ik had iemand die had bedacht, die had
ook een vrij grote tuin, maar die zei inderdaad trouwerij maar die was al 73, dus dat ga ik nu niet
meer doen, maar als ik eerder was begonnen zei ze, dan had ik dat misschien wel gedaan, dat was
wel een idee geweest. Dat je niet zozeer je B&B voor 100 man aanbied, maar dat je meer echt een
trouwerij in je tuin laat doen en dan zeg maar alles er omheen.
Ik heb hier wel een keer mensen feesten laten organiseren in de tuin, allemaal binnen de vriendenen kenniskring en dan werd mijn B&B ontruimd. Dat was dan meteen de bar ruimte, ja dat kan ook.
Dat is dan, dan kom je wel met iets innovatiefs. Of dat nou op de langere termijn iets oplevert….
Dan vraag ik me ook af van, als je dan gaat kijken naar de inspanningen die je ervan hebt en hetgeen
wat het oplevert is het het niet waard. Denk ik.
Nee, dat is het niet waard. Even kijken, bijna aan het einde alweer. In welk opzicht heeft u
overwogen om het concept van airbnb te imiteren om het vervolgens te verbeteren.
Nog niet… ook niet overwogen. Nee, nee… het is, maar dan wat ik zeg volgens mij ga je daar pas over
nadenken, op het moment dat je het iets zakelijker wilt gaan aanpakken. Ik weet dat die kennis van
mij, die in Beek een B&B hebben, die uhmm.. die zijn met die B&B begonnen omdat het ook hun
broodwinning was. en die hebben vervolgens, omdat zij werkt, binnen de sociale sector met mensen
een afstand tot de arbeidsmarkt, heeft ze die mensen gebruikt om in haar B&B te werken. Op die
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manier uhm… een werkervaring te laten opdoen. Dan was het een win-win situatie. Zij had namelijk
meer handen vrij voor andere activiteiten, ze kon de pupillen begeleiden daar kreeg ze ook een
vergoeding voor, en ze kon haar B&B draaien. Nou, ja dat is top. Hoe mooi kan je het hebben.
Dat dat zijn de goede ideeën.
Maar dan moet je al snel een B&B hebben met een aantal kamers, je moeder heeft?
1 kamer.
1 kamer ja. Ja weet je dan wordt het gewoon zo ontzettend moeilijk om dat, ja… ik denk als ik 2 of 3
kamers zou hebben dan zou ik inderdaad meer gaan nadenken over of ik mijn concept moet gaan
veranderen dan dat het om 1 kamer gaat.
Dat denk ik ook ja… laatste vraag, bent u dan wel van plan om nu of in de toekomst bepaalde
aspecten van airbnb over te nemen om hier een nieuw bedrijf mee op te richten, een nieuw soort
bedrijf.
Vooralsnog niet, nee. Helemaal niet. nee omdat ik, voor mij is het niet uhm… het is geen
broodwinning het is gewoon voor erbij, het is leuk om te doen. het grappige is dat ik toen ik van de
middelbare afkwam had ik zoiets van ga ik de gezondheidszorg in, ik heb zelfs zitten denken aan fysio
therapie, of ga ik de horeca in, hotelvakschool, en nou… hotelvakschool daar had ik echt wel
interesse in maar ik dacht van ja…. Al dat werken op het moment dat andere mensen aan het feesten
zijn dat, dat gaat hem niet worden. dan moet je ook net een vriendinnetje hebben die daar ook
helemaal achter staat. Op dat moment was ik daar nog niet, ik had geen vaste verkering van nou dat
gaat hem worden. dus dat heb ik toen niet gedaan. nou ja op mijn 60e dacht ik van god, waar zou ik
nog gelukkig van worden. en toen kwam toch weer die horeca om de hoek kijken van hé verdomd.
Dat ga ik doen. dus toen kwam alles weer op zijn en toen ben ik ook minder gaan werken. Dus uhm…
Ja maar dit is toch ook, je bent je eigen baas met kerst kan je zeggen doei. Oud en nieuw.
Precies we gaan gewoon op vakantie, dat is ja… het is heel belangrijk om dat te doen ja.
Goed, ja bedankt. Dat was hem. Had u nog vragen opmerkingen, dingen?
Nee ik ben heel benieuwd, hoe het uit gaat pakken… best spannend denk ik hoeveel mensen ga je
interviewen? ……..’
10 ongeveer….
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Interview B&B de Goffert
Welkom, wat misschien leuk is voordat we echt beginne met het interview is dat u wat meer over
uzelf vertelt, wie bent u, hoe lang heeft u al de B&B en hoe bent u op het idee gekomen?
Ja, oke. Mijn naam is Jan krienen, ik heb een hele leven lang in de bibliotheek wereld gewerkt, tot de
crisis van 2008 er aan kwam en toen werd flink bezuinigd. En van de 3 temaleiders was ik de enige, of
de laatste die binnen gekomen was in de bieb waar ik toen werkte en toen ja, toen mocht ik ook
vertrekken doordat er 1/3 van het budget van de bieb verdween. Toen kwam ik op straat te staan en
ik ben nu 61 jaar, toen was ik 57 denk ik, en ik wist van nouja voordat die crisis voorbij is ik krijg geen
andere baan meer, dus uhm, ik was toen al aan het denken wat zal ik eens gaan doen, nadat ik
werkloos zou gaan worden. en uhm, toen heb ik bedacht van ik ga eens wat met de bovenverdieping
doen. dit is een huis ui 1929, 3 verdiepingen, en de bovenste verdieping misschien heb je dat wel
gezien vanuit de straatkant, het is een plat dak. Dus het is een redelijk grote zolder die we dan
hebben. Die was al vertimmerd toen we dit huis kochten, zon 30 jaar geleden, en later hebben onze
3 kinderen daar de slaapkamers gehad, die zijn nu alle drie het huis uit. En, die stond leeg, dus deden
we er opzich niet echt iets mee, meer opslag. Dus was het mijn idee om daar een B&B te realiseren.
Ik wist niet hoe het zou gaan lopen ik heb ook geen marktonderzoek gedaan ofzo, maar zowel mijn
vrouw als ik zijn niet zoiets van nou we willen geen vreemden in huis we willen niks van onze privacy
inleveren, dat niet. dus het was het proberen waard. Om dat ik niet wist hoe het zou gaan lopen heb
ik alles low-bidget gedaan, dus ik heb wel een aannemer aan de hand moeten nemen, maar verder
heb ik veel zelf gedaan en eigenlijk heel veel spullen voor de B&B op marktplaats opgezocht, of uhm,
restpartij of iets anders. Alles tegen zo laag mogelijke prijzen. Dus met een beperkt budget heb ik
daar een bovenverdieping verbouwd met 2 kamers. En een badkamer er tussenin.
2 kamers dus
2 kamers, ja. Die 2 kamers die heb ik verhuurd de eerste anderhalf a twee jaar en ik heb toen ook
uhm de bovenetage als 1 etage verhuurd. Beide zeg maar. Dat had ik zo de website staan dus
mensen konden kiezen ik kies voor een hele etage of ik pak 1 kamer, de grote of de kleine kamer, en
dan moet je de badkamer delen als beide kamers verhuurd is. die keuze hadden de mensen. Nou,
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bijna 90% van de mensen die reserveerden die namen de hele etage. Dus daar ben ik eigenlijk 2 jaar
geleden mee gestopt met los verhuren. Nu verhuur ik alleen nog maar 1 B&B etage, dus bestaande
uit 2 kamers en een eigen badkamer. Mensen hebben een eigen slaapkamer en het is geschikt voor
1-4 personen. En uhm eigenlijk heeft dat vanaf het begin heel goed gelopen. Elk jaar iets beter zelfs
dan het jaar ervoor, dus ja het is eigenlijk een succes tot nu toe. Ja.
Goed om te horen, ja leuk. Oke, wat weet u eigenlijk van airbnb in het algemeen en zijn er
misschien nog dingen die u zou willen weten
Ik ben heel goed op de hoogte van airbnb, mijn B&B staat ook op airbnb en ik maak zelf ook gebruik
van airbnb, niet veel maar 2 of 3x hebben we daar gebruikt van gemaakt toen we in het buitenland
waren, dus ik ken het concept.
Toen heeft u uw hele huis?
Nee alleen de B&B. die staat als B&b te huur op airbnb. In die 4 jaar dat ik de B&B nu verhuur, nouuu
geloof dat er 4/5 klanten hebben gehad die via airbnb de B&B hebben gehuurd
Dus wel gewoon de minderheid
Dat is een hele grote minderheid, ja.
Uhm, ja in welk opzicht ervaart u dan concurrentie van airbnb of misschien andere B&B en hotels?
Ja goed, uhm. Ik ervaar natuurlijk concurrentie van andere B&B in de regio of in de wijk zal ik maar
zeggen dat denk ik wel, maar uhmmm. Ja hoeveel B&B zijn er in Nijmegen, stuk of 30? Van een groot
aantal in het centrum en een aantal verspreid over de buitenwijken. Ik denk met als ik zo kijk heb ik
er dan concurrentie van, er zijn misschien een aantal mensen die uhm die dan naar het centrum gaan
in het centrum, terwijl ze misschien voor deze anders gekozen zouden hebben als ik dichter bij het
centrum zou hebben gewoond. Uhm, ja…. En een aantal B&B hier in de nabije omgeving ja die zullen
misschien ook klanten krijgen die ik anders gehad zou hebben. Ja, ik heb daar nooit echt als
concurrentie ervaren dus ik stuur ze, als mensen bellen of mailen van heb je nog plaats, dan stuur ik
ze door naar een andere B&B hier in de buurt, dus ja… prijzen van de B&B hier in de wijken om je
heen zal ik maar zeggen, die verschillen niet zo heel veel met de prijzen die ik hanteer, sommige zijn
wat duurder maar ja goed die hebben dan meer voorzieningen, sommige zijn goedkoper omdat de
ligging minder is, dus ja. Ja, tja airbnb….. het is voor mij niet een concurrent geloof ik, echt.
Misschien omdat u er zelf ook gebruik van maakt. Meteen een bruggetje naar een volgende vraag.
In welk opzich denkt u dan dat airbnb zich in hetzelfde marktsegment bevind als uw B&B en B&B’s
in het algemeen?
Ja, ik denk wel dat ze zich in hetzelfde, ja ze bevinden zich in hetzelfde marktsegment, dat denk ik
wel.
Trekken ze dezelfde mensen aan denkt u?
Voor een gedeelte wel ja, denk ik wel ja. Ja…. Dat denk ik wel.
U zei net dat u een aantal mensen vanuit airbnb heeft gekregen. had u het idee dat dat ander type
mens was dan dat u normaal krijgt wellicht?
Nee, dat heb ik niet. dat vind ik niet. het waren niet perse jongere mensen. Het waren wel meer
buitenladers dan Nederlanders die airbnb boeken, viel mij op.
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Verder niks, oke. Heeft u misschien in de afgelopen maanden of jaren gemerkt dat u minder
aanvragen kreeg en in welk opzicht zou airbnb hier een rol in kunnen hebben gespeeld.
Heb ik niet kunnen constateren omdat ikzelf, mijn B&B bestaat niet zo lang, 4 jaar draaien we nu en
elk jaar is de bezetting iets beter geweest, dus ja…. Dan zou je kunnen zeggen de bezetting was
misschien nog veel béter geweest, als het echt concurrerend zou zijn geweest, dus dat is voor mij
moeilijk in te schatten. Ik weet het niet….
Het is al opgerocht in 2008, dan moet het wel even opstarten. Maar omdat uw B&B relatief jong is,
denk ik, bent u al in de periode begonnen dat airbnb al een ding was, dus dan is het misschien
lastiger te vergelijken dan wanneer je 10 jaar zou bestaan.
Ik heb, ja… Nee ik zou niet kunnen zeggen van goh ja ik zou meer bezoekers kunnen hebben als
airbnb er niet geweest was, dat geloof ik niet denk ik. Denk ik hoor, weet ik niet zeker. Ik denk toch
dat je iets ander publiek krijgt die minder snel op airbnb zoeken. Als mensen airbnb of booking.com
naast elkaar leggen, ja dan zal het misschien voor veel mensen airbnb de doorslag geven omdat dat
toch wss wat goedkoper en eenvoudiger is, maar ik heb de indruk dat de mensen die ik krijg en ik
krijg ongeveer zon 75% van de reserveringen via booking.com, dat daar mensen zijn die voor gemak
kiezen en die alleen maar booking.com hanteren, dus ja als platform om een plaats te zoeken in
Nijmegen denk ik.
Oke, heeft u misschien een daling gemerkt in de omzet en in welk opzicht denkt u dat dit
gekoppeld kan worden aan airbnb?
Nou ja, nee. Heb ik niet gemerkt, nee.
Niet, oke. Uhm, krijg je weleens aanvragen van gasten die vragen om een lager tarief omdat airbnb
over het algemeen goedkoper is en hoe gaat u hier dan mee om?
Uhmmm, ja… ik krijg niet echt specifiek de vraag van goh van kun je iets met de prijs doen, uhm…. Ja
soms, soms, ja vragen ze wat is de prijs bij u, als ze via booking.com reserveren is het gewoon de prijs
die op booking.com staat daar kan ik niet op afwijken. Bij B&B.nl, dat is een ander platform dat ken je
wss ook wel, daar krijgen ze bij meer nachten 5% korting, en als ze alleen reserveren krijgen ze ook
korting, hoeven ze geen ontbijt voor 2 te betalen, wat bij booking.com wel is, maar bij B&B.nl niet.
uhm, ja en als ze via de telefoon reserveren kan ik ze ook weer korting geven, omdat ik de provisie bij
booking.com niet hoef te betalen, ja. Maar, nee ze zeggen niet van, ik heb niet de indruk dat ze mij
(uitspelen) met airbnb te vermelden.
Hier om de hoek zit er ook eentje voor 20 euro minder…..
Heb ik nog nooit meegemaakt nee.
Oke, mooi eigenlijk natuurlijk. Gelukkig maar. Bent u wel van plan om uw prijzen te wijzigen in de
toekomst om beter te kunnen concurreren met airbnb?
Nee….. nee…. Nee. Omdat ik toch een redelijk luxe B&B heb en niet zozeer luxe als in de entourage
maar meer de luxe in de ruimte, mensen zijn altijd verbaasd hoeveel ruimte dat ze krijgen voor het
bedrag dat ze betalen. 2 kamers en een badkamer dat hebben de meeste B&B, die hebben maar 1
kamer. Maar, ja voor een redleijke prijs krijgen ze hier een hele etage, dus uhhh, de mogelijkheid
voor een magnetron de gebruiken een koelkast om koffie en thee te zetten…. Dus dat is voor veel
mensen heel prettig. Als ik de reviews mag geloven dan klopt het ook wel ja.
Oke, nou ik had het natuurlijk al over een stukje strategie, maar bent u ook van plan om uw
strategie in de toekomst aan te passen of iets te wijzigen en zo ja, hoe had u dat in gedachte?
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Nou, echt wijzigen of aanpassen….. als je denkt aan airbnb zeker niet!, uhm kan wel zo zijn misschien
dat ik in de toekomst, ja, misschien iets meer ga richten op een bepaalde doelgroep, dat zou kunnen.
Eigenlijk de noodzaak is er nu nog zeker niet…. daar ik ook geen daling in de reserveringen heb,
natuurlijk.
Ja, maar als de mensen enthousiast blijven en blijven komen…
Ja, ja ja…..
Oke, en dan alweer de laatste vraag van het algemene gedeelte. In welk opzicht bent u van mening
dat het business model of het concept van airbnb eerlijk is tov de concurrentie, dus bijvoorbeeld
B&B’s en kleine hotels.
Ja, ja.. uhm.. ik vind het oneerlijk, omdat ze er zelf ook gebruik van maken en het is uhm… oneerlijk
omdat ze dus niet op hetzelfde speelveld zich begeven als verhuurder als de B&B eigenaar of de
kleinere hotels. Die moeten aan allerlei eisen voldoen, uhm, brandveiligheid, ze betalen toeristen
belasting, en airbnb niet. dat is ergens natuurlijk oneerlijk. Van mij hoeft airbnb ook niet te
verdwijnen vind prima dat ze bestaan maar ik vind dat ze zodanig openheid moeten geven dat er
controle mogelijk is op het aantal reserveringen dat iemand heeft en die iemand moet ook toeristen
belasting betalen want het zijn echt toeristen die daarvan gebruik maken.
Ik ben het ermee eens. Bijvoorbeeld in Singapore proberen ze het helemaal af te kappen. Nu weet
ik dat ze het in Amsterdam, dat ze maar een beperkt aantal weken onafgebroken mogen verhuren.
Ja klopt, 30 dagen…. Neee….
Hier is dat nog niet namelijk.
Nee klopt, iets van 6 weken of 8 weken ik weet het niet.
60 dagen staat me iets van bij
60 dagen, dat was het geloof ik, ja. Maar goed ook dat is vaak moeilijk te controleren omdat ze dus,
ja, beetje onder de radar werken he. Dus….
Nouja want daarom vond ik het zelf interessant ik maak een onderscheid tussen echt de grote B&B
en dan de kleinere en ik had natuurlijk wel verwacht dat de kleinere B&B er wat minder last van
zullen hebben, maar wat je wel ziet door de komst van airbnb kan jan en alleman zeggen van
huppakee. Stel ik ga een week op vakantie met mijn vriendin kan ik mijn kamer op airbnb zetten
en dan kan ik er toch nog een redelijk zakcentje van terugpakken, terwijl ik voor de rest er geen
verantwoordelijkheid voor heb. Volgens mij ben je ook verzekerd tot een miljoen als je je huis
verhuurd, als ze dan de tv kapot maken, hoe het exact zit weet ik niet, maar je zou zeggen de
mensen die daar echt hun beroep van hebben gemaakt omdat ze het gewoon echt doen omdat ze
het leuk vinden, die zullen daar wel hinder aan ondervinden.
Kijk, het principe van airbnb vind ik positief en dat vind ik sympathiek. Namelijk delen, ik ben zelf
iemand die heel erg voor de deeleconomie is, ik leen ook spullen uit op P&B, dat is een website waar
je spullen kan uitlenen, ik leen daar zelf ook weleens spullen op, dus in die zin sta ik er positief
tegenover, alleen het is bij airbnb helemaal uit de hand gelopen. Het is niet meer, het delen van zo
nu en dan je woonruimte aan toeristen, maar het is natuurlijk een hele bedrijfstak geworden van
bedrijven die de sleutelbeheer overnemen. En ja…. Een huis 365 dagen per jaar uhm… benutten voor
airbnb activiteiten, kijk en dan is het natuurlijk niet meer het delen van een ruimte die je weleens
niet gebruikt, en dat ja dat dat stoort mij, dat vind ik niet correct. Ja…
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Nee, ja ik heb afgelopen zomer, ben ik met mijn schoonfamilie naar kreta gegaan. Het heeft
natuurlijk wel iets moois, we hadden een heel mooi huis met uitzicht op de zee via airbnb hadden
ze dat gedaan, maar ja die, die man die daar woonde die kwam weleens langs om gewoon, het
zwembad schoon te maken, ontzettend aardige man, toen zijn we in gesprek geraakt, daar was hij
opgegroeid in dat huis. Mede door de komst van airbnb heeft hij dat huis toen helemaal
verbouwd, een zwembad aangelegd, wel low-budget maar het zag er allemaal hartstikke mooi uit.
Dat huis werd verhuurd in 2 delen, onder en boven, hijzelf woonde hij in de zomer bij zijn moeder
en hij harkte geld binnen daar wordt je bang van. Hij zei echt van eind juni tot begin september
dan is het compleet volgeboekt. Je zult dus zien dat kleinere hotels en lokaler accommodaties
hebben daar echt, die zullen daar echt last van hebben.
Dat denk ik ook wel….
Het is iets uit de hand gelopen, ja.. even kijken. Uhm, we zijn nu op het tweede gedeelte wilt u
even pauze..
Ga maar rustig door hoor.
Even kijken wat ik dus net zei we zijn nu bij die response strategies dit zijn 5 dimensies die licht ik
even kort door en daar horen een twee- of drietal vragen bij. Als het niet duidelijk is mag je dat
gewoon zeggen. Die eerste is dat je als eigenaar van het bedrijf focust op je traditionele business
en investeert in je traditionele business. De vraag die daarbij hoort: Heeft u uw services verbeterd
t.o.v. vroeger om beter te kunnen concurreren met airbnb en zo ja hoe heeft u dat gedaan?
Dat heb ik wel gedaan. uhm, ik heb uhm, ik heb de faciliteiten dusdanig verhoogd, verbeterd en dat
ik binnen de B&B ranking op 3 tulpen ben geëindigd. Dat is ongeveer een midden-niveau. Je hebt 1-5
tulpen op de B&B.nl site, dus ja.. dus ik kwam net aan 3 tulpen komen, dat betekent dat je badjassen
moet hebben, dat je elke kamer moet kunnen afsluiten, dat er fruit bij het ontbijt is en yoghurt en
allerlei kleine dingetjes die ik wel kon verbeteren, dus dat heb ik wel gedaan. wat ik ook heb gedaan
is, en dat ik uhm…. Mensen die geen gluten mogen, die een ziekte hebben, coeliakie, die mogen
bepaald brood niet, haver, rogge gerst etc. die hebben een speciaal dieet nodig, dus ’s morgens bij
het ontbijt en daar kan ik voor zorgen, daar adverteer ik ook mee op de website en daar krijg ik ook
regelmatig gasten van die specifiek bij mij boeken omdat ze een gluten vrij dieet kunnen krijgen bij
mij, daarom kiezen ze voor deze B&B. toevallig krijg ik vanavond twee gasten waarvan er 1 een
gluten vrij ontbijt heeft. dat kan niet elke B&B.
Wel leuk dat mensen om die reden uw B&B boeken, dat wist ik helemaal niet. oke, zijn er
misschien nog andere wijzigingen die u recent of eerder heeft doorgevoerd?
Wat ik net vertelde, dat ik de kamers niet meer los verhuur maar gewoon als 1 etage, dus dan heb je
toch een bepaalde doelgroep waar je misschien ook wel iets meer de kleinere gezinnen en de
kleinere groepjes, vriendinnen, vrienden, kunt trekken, dus ja.
Krijgt u vaker gezinnen om mensen van toch wel 3+ of ook wel 1-2 mensen die dan een hele
verdieping huren?
Ik denk dat, wat zal ik zeggen, 75% van de reserveringen zijn voor 2 personen. Dan heb je nog 5% 1persoon, 10% 3-personen en pak en beet 5% 4-personen, dus het is wel een minderheid. Maar zeker
zo in de zomermaanden dan heb ik vaker 3-4 personen dan, meer 3-4 personen dat de rest van het
jaar, dus echt mensen ja toeristen en stelletjes die fietsen of wandelen of ..
Zijn dat vaak mensen die hier uit de buurt komen of mensen die uit het westen of noorden die een
weekendje weg willen?
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Neee, ze komen allemaal uit ver weg. Niet echt mensen die uit de buurt komen en dan hier komen,
nee.
Oke, uhm, tweede dimensie is dat je de innovatie in dit geval van airbnb compleet negeert omdat
u van mening bent dat het niet binnen uw marktsegment past. Vraag die daarbij hoort: in welk
opzicht denkt u dat airbnb een directe concurrent of zelfs een serieuze dreiging zou kunnen zijn
van uw bedrijf?
Ja, kijk wat er in Amsterdam is, dat kan natuurlijk ook uitwaaien naar de rest van Nederland wat het
nu al een beetje doet en dat kan hier in Nijmegen ook dusdanige vormen aannemen, dat het echt
concurrent is. nu voor mij nog niet, maar het zou best kunnen dat het hier ook zo gaat spelen, ja.
Bruggetje naar de volgende vraag, stel dat dat in de toekomst dus gaat gebeuren, bent u van plan
om hier actie tegen te ondernemen of had u al nagedacht om hier iets tegen te gaan doen?
Nou ja als het echt zo is dan het hier echt amsterdamse, stel dat hier amsterdamse toestanden
zouden komen, dan kan ik me voorstellen dat ik de politiek benader om te vragen hoe zij er tegen
over staan, ja. Ja en dan misschien met een andere kleinere B&B’s een front vormen om hier tegen te
ageren, dus ja.
Je zou dus opzoek gaan naar externe oplossingen, maar niet zozeer uw eigen B&B aanpassen?
Ja, ik kan daar niet zo heel veel aan aanpassen he, ja….
Het hoeft niet overigens, he
Ja weet je wat airbnb heeft dat is louter het verhuren van een ruimte, he. Ze hebben geen ontbijt,
louter de, de het verhuren van de ruimte. Dus ik denk dat ik me dan meer focus op een nog luxer
ontbijt of meer ontbijt mogelijkheden, eenvoudig; normaal en een luxe ontbijt, dat de klant daaruit
kan kiezen. Uhm, ja…. Dat is wat ik nu op dit moment kan verzinnen dus ja…
Grappig want de eerste persoon die ik interviewde kwam ook met zo een soort gelijk idee, maar
dan meer met soort van pakketten van zo kan je zeggen luxe douchepakket is dan met shampoo, 3
handdoeken en inderdaad een badjas die je mee mag nemen dat soort dingetjes dat je dat als
optie aan kan klikken.
Ja dat zou ook nog kunnen dat ik het daar op zou gooien, ja.
Even kijken. Bent u bang dat u in de toekomst misschien meer klanten gaat verliezen aan de
services van airbnb en heeft u al nagedacht over een oplossing, dat zei u al natuurlijk?
Ik sluit het niet uit, dus…. Maar ik denk dat het meer, uhm, afhangt hoe de politiek zal reageren op
airbnb de komende 1-2 jaar. Ja ze hebben nu nauwelijks wat gedaan, alles maar goed gevonden, nu
in Amsterdam is een rem er op gekomen, andere gemeentes zitten er ook aan te denken dus…. Ja,
tot nou toe Nijmegen is ook redelijk liberaal daarin ze vinden het nog geen probleem dus….
Je zou eigenlijk vaak zeggen dat ze ermee wachten tot het te laat is, dat mensen er echt last van
gaan hebben en dan….
Ja, ja ja….. ik vind het voor Amsterdam ook echt wel een probleem hoor, hoe vaak kom ik in
Amsterdam, maar… dus als ik naar Amsterdam ga voor een dagje uit en je struikelt over de toeristen
dan, het is een beetje Venetië dus he, …
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Nee dat klopt…. Uhm, ja we hadden het net over externe oplossing, zoals een front vormen met
andere B&B’s, of naar de politiek stappen is een optie. In welke mate heeft u erover nagedacht om
airbnb aan te vallen met een totaal nieuw concept?
Haha…. Nee daar heb ik niet over nagedacht. Nee.
Geen enkel idee?
Nieuw concept….. nee….
Als het er niet is is het er niet, het hoeft ook niet natuurlijk. Nee, nee…
Hier hebben we het net over gehad, waar het hier om gaat is namelijk dat u zowel gebruik maakt
van de faciliteiten van de nieuwe innovatie als de traditionele faciliteiten. In welk opzicht maakt u
momenteel gebruik van de services van airbnb zoals de website?
Ja, dat doe ik wel. Ja de website.
Hij staat alleen op airbnb en that’s it?
Hmmmmm, ja….
Hanteert u dezelfde prijzen?
Ze wijken een klein beetje af, waarschijnlijk, precies weet ik niet eens, maar het komt er op neer dat
het op de reservering prijs voor 1 overnachting voor 2 personen dat het misschien een paar euro
verschilt
Zo weinig..
Ja, heel weinig.
Heeft u weleens overwogen om in de toekomst klanten van airbnb een lager tarief te laten betalen
dan mensen die vanuit booking.com of B&B.nl komen?
Dat heb ik opzich weleens overwogen, ja. Weleens over nagedacht, maar ik heb besloten om dat iigv
nog niet te doen, omdat ik nog genoeg reserveringen heb van andere platforms en via mijn website
enzo, via de telefoon noem maar op. Ja…. Maar goed ik sluit het niet uit in de toekomst dat ik me
meer met tarieven ga differentieren. Dus
Even kijken, de navolgende vraag, in welk opizhct heeft u overwogen om extra services te
elimineren zoals het ontbijt, stukje persoonlijke aandacht, de badjassen bijvoorbeeld, om dus
beter te kunnen concurreren met airbnb om je prijs te kunnen drukken.
Hmm, nee. Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ja, god, heb er weleens over gefilosofeerd bij
mezelf maar niet serieus van ja….. hmm… ik ga meer op de airbnb tour he? Dat je minder service
geeft en de prijzen verlaagd, nee.
Wat is de reden dat u daar bewust voor heeft gekozen, om het niet te doen?
Enerzijds omdat ik het leuk vind om B&B eigenaar te zijn en mensen een goed ontbijt kan aanbieden
en dat ik het leuk vind dat de gast vertrekt en een compliment maakt over de ruimte en over het
ontbijt en ja…. De persoonlijke ontvangst…. En uhm, ja ook omdat ik financieel gewoon genoeg
reserveringen heb om er financieel uit te kunnen springen zal ik maar zeggen, dus als je echt minder
reserveringen krijgt en de B&B staat vaker leeg, dan denk ik dat ik meer, dat ik eerder ga overwegen
om ja… om richting airbnb faciliteiten te gaan, dat zou wel kunnen ja.
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Dus nu is de noodzaak er nog niet, maar mocht het zo zijn dan kan u het in overweging nemen om..
Ja, ja en dan is het misschien ook dat ik bepaalde, wat je net ook noemde, bepaalde services aanbied,
gewoon de low-budget service voor airbnb zonder ontbijt, goedkoper…. En voor booking.com,
B&B.nl de wat luxere faciliteiten aanbied.
Dus eigenlijk naast elkaar aanbied.
Jaaa, dat ik het naast elkaar aanbied, zowel airbnb als B&B maar dan met verschillende prijzen en
verschillende services, verschillende faciliteiten.
Oke, uhm. Dan zijn we bij de laatste vragen aangekomen. Wat ik dus net zei, persoonlijk denk ik
dat deze dimensie niet helemaal van toepassing is op B&B omdat ze daar te klein voor zijn, maar
goed ik moet het wel uitvragen. In welk opzicht heeft u overwogen om het concept van airbnb te
imiteren en het vervolgens te verbeteren?
Poeh…. Nee, niet echt serieus overwogen om het te imiteren met verbeteringen erbij, nee…. Ook
weer omdat de noodzaak voor mij niet echt aanwezig is, nog… dus in principe niet nee.
De laatste vraag, bent u van plan om bepaalde aspecten van airbnb over te nemen om hier een
nieuw soort bedrijf mee op te richten, een nieuw soort concept bijvoorbeeld, en hoe zou u dit dan
doen?
Nee ook niet. nee. Ik zou ook niet echt weten wat voor ander concept het dan moet zijn.
Tja, als u het wist had u misschien een gat in de markt gehad, haha.
Haha, ja dat klopt.
Dan had u misschien heel veel kunnen verdienen natuurlijk, ja. Oke, ja bedankt dat was hem, had u
nog vragen die u kwijt wil.
Ja, wat ik mis bij jou is dat je alleen naar de aantal kamers kijkt, maar niet naar de ligging naar de
B&B, misschien heb je dat wel gedaan, omdat je ook zei dat je moeder een B&B heeft in Groesbeek
en daar is het, uhm, daar is de concurrentie voelbaar wel zei ze gister. Misschien, als ik net als bij
jouw moeder, meer afhankelijk ben van de toeristen, wat ik inschat voor Groesbeek hoor, dat ik ook
meer last zou hebben van airbnb…. Maar waar ik ook heel veel klanten voor krijg is van de twee
ziekenhuizen die hier op enkele honderden meters vandaag zijn. De universiteit, de Hoge School
waar ik ook heel veel gasten van heb, dat zijn toch mensen die niet via airbnb een accommodatie
reserveren, dat zijn toch…. Denk ik vaak toch de mensen die een hotel kamer zouden willen
reserveren en dan op booking.com zoeken en dan denken: hé, oh een B&B….. dat is ook een
mogelijkheid. Ik heb ook klanten hier die voor de deur staan en die aanbellen en die beetje: ben ik
hier bij B&B de Goffert? Terwijl het wel bij de deur staan. Ze lezen dan niet goed, ze kijken dan niet
goed op de website ook, maar die denken dat ze dus een hotel verwachten, snap je? Dus, uhm…. Dat
heb je ook, dus… daar heb ik ook heel veel klanten van dus dat is ook een van de redenen dat ik de
concurrentie niet zo voel als andere B&B hier in de buurt…. Die je gaat interviewen, ligt net aan de
ligging.
Goed punt hoor, ik wil het wel meenemen, ik ga dat ook zeker doen, maar het moeilijke hieraan is,
is… je hebt ontelbaar variabelen natuurlijk. Ik… vanmorgen zat ik in Bemmel, als ik nu alle
interviews heb gehad dan kan je natuurlijk spelen met je data, kijken van hé, ik merk dat deze 3
B&B helemaal geen hinder ondervinden, maar die liggen alle drie in het buitengebied. Maar
bijvoorbeeld dat u zei over die ziekenhuizen, dat zijn dingen dat kan je van tevoren niet weten….
Kijk, Bemmel dat was de enige B&B in Bemmel.
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Ja kijk… ja.
Dat kan ook weer meespelen en zo kom je natuurlijk aan oneindige variabelen die invloed zouden
kunnen hebben.
Ik zou dan idd nog een B&B hier in de regio, in de wijk zeg maar, in de buurt van ziekenhuizen en
Universiteit proberen te vinden om te kijken of je… of dat afwijkt, of je dan andere antwoorden krijgt
dan dat ik doe.
Dat is wel leuk….. de grap m=bij dit soort dingen en dat maakt het ook lastig vind ik, het moet
uiteindelijk heel gericht zijn, maar als ik ga kijken naar alle B&B’s hier in Nijmegen Oost
bijvoorbeeld, is dat al een onderzoek apart. Dan kan je zeggen van in hoeverre verschillen de B&B
in aanvragen in Oost t.o.v. die in West, noem maar wat. Dan ga je andere dingen onderzoeken. wat
ik nu onderzoek is natuurlijk algemener
Je pakt een deel, ja…
Het kan natuurlijk te maken hebben met de locatie en dat soort dingen, maar dat neem ik wel
mee, ja.
Maar goed, dank.
Graag gedaan.

Interview B&B Waaldijk
Nou, daar gaat ie. Neem aan dat het goed komt. Uhm, nou welkom. Bedankt iigv alvast dat ik u
hiervoor mag interviewen. Wat misschien leuk is dat u zich voorstelt, wie bent u, waar komt u
vandaan, hoelang heeft u al de B&B, een kleine introductie
Mijn naam is Nettie van meerkerk. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. We wonen hier al zon 50
jaar in het oosten. En uhm, 12 jaar geleden hebben we dit huis gekocht en 6 jaar geleden zijn we op
het idee gekomen om een B&b te beginnen. Dat ging heel makkelijk want ik had, die heb ik nog
gelukkig haha, een schoonzoon die dus een hele mooie website kon maken voor ons, en daarna
stroomden de aanmeldingen binnen. Het ging erg goed.
Leuk, zal hem even draaien.
Ik heb niet zon harde stem dus dan is het goed.
Een klein stukje algemeen. Wat weet u al over airbnb in het algemeen en zijn er misschien nog
ingen die u zou willen weten.
Ik weet er niet zoveel van, het is net wat ik oppik in de kranten. En een vriendin van mij zei, die
woont ergens in doorn, die richting, Netty je moet bij de airbnb! Ik dacht, nou, nee. Waarom zou ik
dat doen? dit gaat prima en daar moet ik dan ook iets aan betalen en ik vind het ook druk genoeg in
mijn B&B dus ik ga dat gewoon niet doen.
Duidelijk, uhm, ervaart u airbnb als concurrentie of misschien andere B&B’s en hotels?
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Nee, uhm ik heb ook niet zoveel contact met andere B&B’s dus daar hoor ik niks over eigenlijk. Dus,
ik voel, voel dat niet als een concurrentie omdat mijn, omdat genoeg mensen hier komen.
Oke, u zei net dat u airbnb en andere B&B’;s misschien niet ziet als concurrentie, maar in welk
opzicht denkt u dan dat airbnb zich in hetzelfde marktsegment bevindt als uw B&B, trekt u
bijvoorbeeld dezelfde soort mensen aan?
Uhmmmm, ik denk het niet. ik denk dat er mensen zijn die gewoon die denken B&B is leuk, dat is
gezellig, zoiets. Dat dat speelt, dat zie je dan ook soms op de televisie, dan is er zon programma dat is
ook allemaal leuk allemaal gezellig. En uhm, ja…. Dus ik, ik denk dat toch bij airbnb andere mensen,.
Dat het meer mensen zijn van, hoe zeg je dat….. veel jongere mensen die meer vlug vlug in het leven
staan. Bij ons gewoon wat meer mensen komen die rust willen, die contact willen.
Wat meer service?
Ja, extra service, ja.
Oke, heeft u misschien gemerkt dat u minder aanvragen krijgt per maand en in welk opzicht zou
airbnb een rol in kunnen hebben gespeeld.
Nee niet minder aanvragen. Nee echt totaal niet minder. Het is eerder wat meer geworden, maar dat
kan zijn, omdat er dan een verschuiving is in de B&b hier. Er is weinig aanbod, tenminste op deze
plek in Bemmel zijn er niet veel B&B’s en dan wordt het langzamerhand een beetje bekend dat je
hier zit in 6 jaar, dus dan krijg je ook meer mensen.
Oke, leuk. Ik neem aan dat dit geen rol speelt, maar heeft u misschien een daling gemerkt in de
omzet in de afgelopen maanden, en in welk opzicht denkt u dat airbnb daar een rol in heeft
gespeeld.
Nee, ik heb geen daling. Nee er is geen daling. Kan ik kort over zijn
Krijgt u weleens aanvragen van gasten die misschien vragen om een lager tarief omdat airbnb over
het algemeen goedkoper is.
Nee, wij zijn gewoon heel duidelijk in onze informatie. Dit moeten ze betalen, dus nou ja als je dat te
duur vindt dan kom je niet.
Dus als mensen vragen voor een goedkoop tarief zegt u gewoon niet.
Ze vragen dat niet. Ze kiezen voor ons en ze zeggen o daar zijn we het mee eens en dan weten ze
natuurlijk nog niet wat ze krijgen, maar over het algemeen zijn mensen heel tevreden, wij gaan ook
niet hoger of lager, we vinden gewoon dat dit voldoende is. we worden er niet rijk van natuurlijk,
maar we vinden dit voldoende.
Oke, bent u van plan om in de toekomst uw prijzen te wijzigen om beter te kunnen concurreren
met airbnb? En zo ja, hoe?
Nee ben ik helemaal niet van plan. Nee, absoluut niet. of de economische situatie moet veranderen
dat je meer geld nodig hebt, maar dan schiet het alsnog niet hard op, want als je een tientje omhoog
gaat verdien je meer, maar komen er ook weer minder mensen. Dus dan schiet het ook niet op, dus
hahaha.
Oke, duidelijk. Bent u dan wellicht van plan om uw strategie te wijzigen in de toekomst en zo ja
hoe zou u dat willen doen?
Ik ben niet van plan mijn strategie te wijzigen haha. Dat ligt misschien aan de leeftijd.
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Nee nee het kan hoor, ik bedoel als het gewoon goed gaat en de mensen zijn tevreden dan hoeft
dat niet.
Dan hoeft dat niet
Misschien heet het te maken met de locatie, maar het zou natuurlijk kunnen dat mensen in het
centrum er meer last van kunnen hebben.
Dat zou kunnen, maar er zijn weinig B&B’s in Bemmel dus dan heb je er niet zon last van.
Uhmm, misschien ook wel een interessante, in welk opzicht bent u van mening dat het business
model van airbnb eerlijk is tov de concurrentie?
Daar heb ik nooit over nagedacht, haha. Uhm, ja ik vind het ook zon, ik vind het eigenlijk een
vreemde vraag, want ik vind dat het niet gaat of iets eerlijk is, lijkt mij…. Nou ja tenminste lijkt mij, ik
uhm sowieso moet je als je bij airbnb, moet je ook afdragen als wij daar lid van zouden worden
moeten we daar toch een gedeelte van afdragen en dat is nu, ja we zijn wel ergens bij aangesloten
moeten we ook aan betalen, maar dat is toch wel anders vind ik. Dus, uhm, ben even het verhaal
kwijt waar ik het over had.
Wat ik bedoel met eerlijk, goed dat u het aangeeft. Wat je vaak ziet is bij airbnb kan jan en alleman
zijn kamer onderverhuren, mensen die bijvoorbeeld een weekje op vakantie gaan die zeggen ik
gooi hem even snel op airbnb, die hebben daar nauwelijks kosten en terwijl ze enorm kunnen
binnen harken, en zeker in toeristische gebieden, bijvoorbeeld in Asmterdam waar dat natuurlijk
nog meer speelt, ervaren hotels erg veel concurrentie
Dat kan ik me wel voorstellen
Ze hebben natuurlijk best veel kosten, je moet ergens aangesloten zijn, brandpreventie, van dat
soort dingetjes bij airbnb hoeft dat vooralsnog niet. dus dat is een beetje
Dat is niet gereguleerd.
Dus daar zit die eerlijkheid in
Dat kan ik me voorstellen dat dat niet eerlijk is, maar daar heb ik nooit over nagedacht eigenlijk.
Maar u heeft er geen last van?
Nee, daar heb ik geen last van, nee.
We gaan er redelijk snel doorheen dit was het algemenere deel. Wilt u een korte pauze? Gewoon
doorgaan?
Ja hoor
Ik had het net over die mogelijke strategieën, response strategies, noemen we het in het Engels.
Acties die je uit kan zetten om tegen de eventueel aanwezige dreiging in te kunnen gaan. De eerste
is eigenlijk het focussen op de traditionele business en het investeren daarin. De eerste vraag die ik
daarbij heb: heeft u uw services verbeterd t.o.v. vroeger, om beter te kunnen concurreren met
airbnb, en zo ja, hoe heeft u dit gedaan?
Nou om te beginnen, wat ik allemaal veranderd zou hebben is dat niet door airbnb. Uhm, waar wij
heel erg van uitgaan is van onszelf hier, van als ik ergens binnen kom, ergens overnacht wat vind ik
dan prettig? En daarnaast, wat kan ik mensen hier aanbieden. Ik bedoel, het is aldoende leert men,
eigenlijk. En dus, maar, het heeft niks te maken met airbnb. Dus nooit van oh, ik krijg nu minder
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mensen of wat ook ik ben gewoon, uhm, uitgegaan van wat past bij ons en wat zou ik zelf prettig
vinden als ik ergens kom.
Ja, oke. Maar zijn er wel dingen, ongeacht of dit door airbnb komt of niet, die u heeft veranderd in
het afgelopen jaar.
Het zijn altijd kleine dingetjes, ja…..
De inrichting, verbouwen?
Nee, dit hebben we nu 6 jaar. Het is natuurlijk zo, wij verdienen er niet overdreven veel aan dus we
gaan niet opnieuw iets helemaal opnieuw inrichten, he. De trap laten schilderen bijvoorbeeld haha,
er komen dan meer mensen over, dus dan op gegeven moment zeg je van, ja dat is wel voor de B&b
maar ook voor jezelf, want je woont hier, dus dat is toch een andere…. Het is toch anders dan dat je
apart, dat je een apart iets hebt en dat je daar iets in verandert ofzo.
Hoeveel kamers heeft u?
1 kamer, met een privé badkamer voor de gasten speciaal, ja. Want uhm, we hebben nog wel een
logeerkamer, eigenlijk voor de kleinkinderen, maar ja, een enkele keer komt het voor dat hier 4
mensen komen, die kennen elkaar dan, dan hebben ze zoiets van als je ergens gaat overnachten
vinden wij het niet prettig om onze, uhm, onze badkamer te moeten delen.
Kan ik me voorstellen
Ik ga niet, ik bedoel als je echt op geld uit bent ga je alles verhuren, maar dat doen we dus niet. dat
vinden we zelf niet prettig.
Het moet leuk blijven
Het moet leuk blijven, ja. Het moet voor de mensen prettig zijn, eigenlijk, want daar doe je het voor.
Je doet het ook voor jezelf natuurlijk want dat speelt ook altijd mee , want wij vinden dit leuk en we
zien nu, ik bedoel contact met allerlei verschillende mensen dat vinden we leuk, dat is voor onszelf.
Oke, uhmmm…. Nou, de tweede dimensie is namelijk de innovatie, airbnb dus, compleet negeert,
omdat u van mening bent dat het eignelijk niet binnen uw marktsegment valt. Dus ja, de vraag: in
welk opzicht denkt u dat airbnb een directie concurrent of zelfs een serieuze dreiging zou kunnen
zijn van uw bedrijf.
Nee dat speelt bij ons natuurlijk niet. Als je het over bedrijfsmatig hebt is dit gewoon zeer eenvoudig,
natuurlijk. Dus dat bestaat dus ook, dat heeft je moeder misschien ook, geen idee hoe je moeder dat
doet, maar… nee. Dat zie ik helemaal niet. Stel dat ik geen mensen meer krijg, nou ja dan stop ik
ermee denk ik…. Haha. Denk ik dan.
U bent dan niet van plan om het om te gooien ofzo
Neee, als… kijk, als ik geen mensen meer kan krijgen wat zou dat voor oorzaak hebben ik zou het niet
weten… nee, eigenlijk niet.
Het zou… dat is invullen hoor, maar het zou kunnen zijn dat misschien nog wel een groot verschil is
die echt van een B&B moeten leven en die misschien 3-4 kamers hebben
Ja dat is een groot verschil ja
En mensen die het gewoon doen omdat ze het voornamelijk leuk vinden. Het zakcentje dat je er
dan bij pakt is natuurlijk een extra.
157

Ja, ja
Daar zit wel een grot verschil in
Zo zit het bij ons, maar ja.
Bij mijn moeder ook hoor, daar zit denk ik ook het grootste verschil. Dat bij de uhm, dat is
natuurlijk pas het 2e interview, maar u heeft 1 kamer, net als mijn moeder, binnenkort spreek ik
iemand met 3 kamers. Dan ben ik heel benieuwd of het daar anders is.
Dat is idd een heel ander segment, denk ik
Oke, bent u dan idd van plan om wellicht in de toekomst nog acties te ondernemen om eventueel
te concurreren met airbnb.
Nee, dat had je al begrepen.
Had ik idd al begrepen ja.
Nou, bent u bang dat u in de toekomst wellicht meer klanten gaat verliezen aan de services van
airbnb, of andere concurrenten, en heeft u daarover a nagedacht over een oplossing.
Het zou kunnen, het enige bedreiging zou kunnen zijn dat er meer B&b zich zouden vestigen. Dat is
de enige, die ik kan bedenken. Nou is dat zo dat de zijdewinde, ken je dat? Dat is dus een
pannenkoekenhuis dat verder zit, dat ongeveer, ja een jaar of 10 dat het daar nu zit, dat is echt
iemand die dus eerst leefde van planten kweken in kassen en helemaal veranderd is naar een, en dat
loopt als een tierelier, hij heeft nu ook 2 kamers voor de B&b erbij.
Oke.
Dat is hij aan het bouwen. Het zou dus kunnen, wij krijgen dus altijd dermate veel aanvragen, ook
telefoontjes en mailtjes etc. dat ik denk ja.. nou ja, dan is dat soms daar bezet, maar ik denk dat dat
meevalt, maar als er nu heel veel zouden komen zou dat kunnen. Dan denk ik dan laat ik het zo als
het is en dan is het ook nog een zakcentje, af en toe.
Dus u was niet van plan, als… zijn er veel mensen is het leuk, zijn er minder mensen is het ook
leuk?
Ja, maar dat heeft met onze leeftijd te maken. Dat, dus uhm, …
Oke, uhm… die derde dimensie had u het net al over, u zei wederom als ik eerder was begonnen
had ik dit misschien wel gedaan, dat is namelijk dat je terug aanvalt door eigenlijk met een totaal
nieuw concept te komen. Dus in welke mate heeft u er weleens over nagedacht om de
concurrentie of airbnb aan te vallen met een totaal nieuw concept?
Nee, daar heb ik nooit aan gedaan.
Ook niet met die trouwerij bijvoorbeeld?
Ja, nou. Ja daar hebben we wel met elkaar over gesproken, we hebben weleens meer zon aanvraag
gehad, dat mensen hier wilde komen met een groep die allerlei films gingen maken over die wielen.
Wielen wil zeggen, dat zijn uitbraken van de Waal van vroeger, en dan gingen ze daar een heel
programma over maken. Toen, die mensen wilden hier toen lunchen. Toen heb ik ja gezegd, maar toen
hoorde ik daarna niks meer, toen heb ik het daarna weer ingevuld, op het allerlaatste moment belde
ze dat ze toch wel wilde komen maar dat kon dus niet meer, want ze waren te laat.
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Maar toen dachten wij ook van, eigenlijk heel leuk, maar zijn we, want we hebben natuurlijk ook familie
die op bezoek komt en dan heb je ook al dat je mensen ontvangt en hoeveel mensen kan je hier nou
ontvangen, maar als je echt dan moet je heel veel stoelen hebben, je moet allerlei spullen hebben, je
moet misschien een ander toilet en ga zo maar door. Toen dachten we daar gaan we niet aan beginnen
dat kost ons alleen geld. Dus dat is het, dus als je dan jonger bent en je hebt, je gaat hier wonen met
het idee ik ga een B&B beginnen, dan ga je gewoon heel anders te werk. Want wij waren hier helemaal
niet van plan om dit te beginnen. We zijn 6 jaar geleden begonnen omdat we het financieel het ineens
heel anders ging. En toen dachten we van, oh wat nu, en toen hadden we al zoiets van een B&B lijkt
ons wel leuk. Ik had een vriendin die zei tegen mij van goh, als je het nou financieel zo moeilijk hebben
waarom doe je dan dat niet? toen zijn we gewoon gestart en dat ging hartstikke goed. niet dat we er
rijk van worden maar het is een zakgeldje. Ondertussen minder noodzakelijk omdat er weer van alles
is veranderd financieel, maar het blijft gewoon leuk dus we blijven het doen.
Oke, gaaf. Nou de vierde dimensie is namelijk dat je de innovatie compleet omarmt door zowel
gebruik te maken van airbnb als van de B&B. in welk opzicht maakt u momenteel gebruik van de
services van airbnb, zoals bijvoorbeeld de website?
Nee. Dat doen we dus niet, nee. We hebben een eigen website en we zijn aangesloten bij B&B.nl en
B&B.eu en daar komen elke keer aanvragen binnen en af en toe bellen mensen die zoeken het gewoon
op internet, van in de buurt van Bemmel is er wat en dan bellen ze.
Ja, oke. Gegeven het feit dat er in de toekomst wellicht mensen zullen zijn die misschien vanuit
airbnb bellen, stel u zou dat toch gaan doen, heeft u weleens overwogen om de mensen vanuit
airbnb een ander tarief te laten betalen dan mensen die direct van de website komen?
Heb ik niet overwogen. Kan ik heel kort over zijn.
Even kijken, laatste vraag. In welk opzicht heeft u overwogen om extra services te elimineren, zoals
ontbijt, stukje persoonlijke aandacht, om dus die prijs te kunnen drukken.
Ja, nee heb ik ook nooit gedaan. nee.
De laatste dimensie, waar het hier om gaat en ook bij B&B is dat niet helemaal im sprake, maar dat
betekent dat jij de innovatie helemaal omarmt maar dat je hem vervolgens beter maakt. Uhm, in
welk opzicht heeft u overwogen om het concept van airbnb te imiteren en het vervolgens te
verbeteren.
Heb ik nooit overwogen. Haha, het spijt me maar dat heb ik echt niet overwogen. Nee nee dat past
niet, dat past gewoon niet.
Waar het om gaat, en dat is een stukje dat je het uit moet vragen, dit heeft meer betrekking op grote
innovatieve producten. Bijvoorbeeld een klein bedrijf had een nieuw idee, vervolgens Microsoft
bijvoorbeeld. Dat was niet van Bill gates,
Die gaat ermee aan de haal.
Ja, dat was niet van Bill Gates maar van iemand anders, maar Bill Gates heeft dat in een heel vroeg
stadium, Facebook trouwens ook, heeft dat overgenomen en enorm uitgewerkt. Maar op deze
kleine schaal, dan moet je een website gaan bouwen en dat soort dingen. Waarschijnlijk, ja, zijn de
antwoorden bekend, maar je moet het gewoon uitvragen.
Dan had ik de allerlaatste vraag, dan zijn we er alweer doorheen. In welk opzicht bent u van plan om
wellicht een aantal aspecten van airbnb over te nemen om hier misschien een nieuwe bedrijf mee
op te richten?
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Nou niet dus, haha. Dat wist je ook al
Ja dat wist ik dus al.
Nee dat is allemaal, nee. Ik moet zeggen dat ik er ook niet zoveel van weet. Ik weet alleen dat als je
dat doet, dat je ook een bedrag af moet dragen aan de organisatie, zeg maar. Dus,
Ja het is voornamelijk voor gasten is het heel aantrekkelijk, want je kan niet alleen hele kleine
ruimtes huren, bijvoorbeeld een studentenkamer voor 20/15 euro per nacht, dat je puur alleen een
dak boven je hoofd wil, tot inderdaad gigantische villa’s in kreta die normaal gesproken niet te
betalen zijn, maar dan is het natuurlijk, relatief gezien, alsnog duur maar is dit te betalen. En het is
zeker voor mensen die een groot huis hebben en die zeggen ik ben in de vakantie ben ik weg,
bijvoorbeeld afgelopen jaar was ik met de schoonfamilie in kreta en die man had zijn eigen huis
helemaal verbouwd, zwembad gemaakt, 2 gastverblijven had hij gemaakt en zelf woonde hij bij zijn
moeder. De hele zomer ging hij dat verhuren
Ja dat is kassa
Dat was enorm kassa
Voor die mensen is dat natuurlijk wel leuk, daar kan ik me iets bij voorstellen.
Dus zeker op dat gebied, daar zie je dus dat bijvoorbeeld hotels in de buurt die hebben daar last van.
Ja, die hebben daar last van dat kan ik me voorstellen.
Dat is een grotere schaal. Ja en inderdaad B&B nogmaals, het zou dus kunnen dat het zeker bij de
kleine B&B geen tot weinig effect heeft, maar.
Denk het ook niet.
Uhm, ja. Voor zover was dit hem. Had u nog vragen, dingen die u kwijt wil
Nee zou het niet weten. Het was helemaal duidelijk.
Hartelijk bedankt. We zijn er redelijk snel doorheen gegaan.
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Interview B&B de Slaperij
Oke, nou dan loopt hij hij is opgeladen hij zit in de oplader. Nou, ik denk dat het het handigste is als
je je eerst even voorstelt. Wie ben je, welke B&B heb je uhh waarom heb je hem en ja.
Ik ben ilze de vries, ik heb een B&B in Groesbeek. Die zijn wij begonnen omdat wij naar een grote
ruimte, groot huis gingen verhuizen en een ruimte overhadden. Dus ik vond het heel erg leuk om
mensen te ontvangen en dat ze ook uiteindelijk weer weggingen. Mensen ontmoeten. Natuurlijk ook
wel een beetje geld verdienen, maar het leukste vond ik kleine losse verhalen van gasten die kwamen
vertellen die je kon verwennen en uiteindelijk dat ze weer weggingen. Dat vond ik het leukste.
Oke leuk, nou zoals je weet doe ik mijn interview over de impact van airbnb op B&B zowel groot als
klein in het specifiek. Om te beginnen, wat weet je eigenlijk over airbnb en zijn er nog dingen die je
zou willen weten?
Uhm, sinds kort weet ik dat airbnb dan verhuur je je eigen ruimte en dan laat je mensen daarvoor
betalen zonder dat er extra services zijn. Je legt geen handdoeken neer, geen ontbijt gewoon niks.
Mensen nemen hun eigen spullen mee en huren volgens mij alleen de ruimte.
Ligt er een beetje aan. Handdoeken zit er vaak nog wel bij, maar zelfs dat verschilt. Het gaat meer
om dat het puur en alleen het beschikbaar stellen is van jouw woning of appartement of deel van
je woning zonder inderdaad een stukje persoonlijke aandacht, zonder het ontbijt. Bij een airbnb is
de gastheer 9 van de 10 keer niet aanwezig. Dat is een beetje het verschil.
Zijn er nog dingen die je zou willen weten over airbnb?
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Ja, is het zo dat mensen dat meestal voor 1 nacht doen of is dat voor langere periode?
Het verschilt, ikzelf heb het destijds in kreta gedaan, of ja ikzelf mijn schoonouders natuurlijk die
hebben een hele week een villa gehuurd, maar het is bijvoorbeeld ook heel populair tijdens de 4daagse. Mensen die bijvoorbeeld tijdens de 4 daagse op vakantie zijn en die kunnen op dat
moment via airbnb heel makkelijk hun studentenkamer beschikbaar stellen.
En of er ook een maximum aan tijd zit, dus bijvoorbeeld stel dat jij zegt ik wil in een airbnb en die
persoon die daar woont trekt bij een vriendin in voor zeg maar 6 weken, wat is dan het maximum
tijd?
Goede vraag, in Adam hebben ze bijvoorbeeld al een maximum aan dagen dat je een airbnb
onafgebroken mag verhuren, of ja een kamer via airbnb. Hoelang dat exact is weet ik niet, maar
inderdaad Adam is een stuk toeristischer dan hier, voor zover ik weet is dat hier nog niet maar dat
zal in de toekomst wellicht nog veranderen.
Anders kun je wel zeggen je kunt voor 2 jaar je huis onderverhuren.
Dat gebeurt dus ook, mensen die inderdaad meerdere huizen hadden en dan gewoon klein gingen
wonen of iets gingen huren en dan hun huis aan de Amsterdamse gracht fulltime gaan verhuren en
dan enorm binnen harken natuurlijk.
Ja, uhmm nou goed in welk opzicht ervaart u dan concurrentie van Airbnb, maar bijvoorbeeld ook
vanuit andere B&B’s of hotels in het algemeen?
jaaa, goede vraag. Ik zie dat de omzet terugloopt en dat komt omdat er meerdere B&B’s in de buurt
zijn maar ook de budget B&B’s dat iemand dan gewoon alleen maar een bed heeft, vaak met
meerdere mensen op 1 kamer en dan een heel minimaal ontbijt en dan soms 22 euro per persoon
betaalt.
Ja dat is heel weinig
Ja en voor mij is het dan 35 euro pp, de 2e nacht is dan zeg maar 25 euro pp. Dus dat wordt wel
minder, omdat ik dan ook minder service hoef te bieden dan de eerste nacht. Maar, ik, jawel ik heb
gewoon minder gasten, omdat er gewoon meer B&B’s bij zijn gekomen daar bij, volgens mij, bij de
golfbaan is een airbnb. Dus daar kun je ook wel een ontbijt krijgen, maar uiteindelijk doen ze het
allebei. Dus ik heb er wel last van, ja.
Dus je hebt niet mensen die jou bellen en die specifiek zeggen: Goh, ik zie veel appartementen op
airbnb staan in de buurt voor veel minder kan ik geld eraf krijgen?
Uhm, jawel er zijn wel mensen die vragen of het voor minder kan. Dat doe ik niet. Maar er zijn ook
mensen die, ik merk sowieso een heel groot verschil in gasten vergeleken met vroeger. Wat ik nu ook
merk is wij zetten altijd een flesje wijn klaar voor onze gasten. En normaal gesproken haalde ze daar
dan een beetje wijn uit en de rest lieten ze liggen en dat gingen wij dan s’ avonds nog opdrinken.
Maar nu is dat flesje altijd weg en er staan soms niet eens wijnglazen dus die hebben dan gewoon die
wijn niet opgedronken maar die nemen die wijn gewoon mee naar huis. Dus het zijn wat uhm, de
gasten worden misschien iets onbeschofter, soms. Die kwam ik heel af en toe tegen vroeger, maar nu
een stuk vaker ja.
Nou dat is een mooi bruggetje naar de volgende vraag. Ik heb hier namelijk staan: als u airbnb ziet
als serieuze concurrentie, in welk opzicht denkt u dan dat airbnb zich in hetzelfde marktsegment
begeeft als uw B&B. Trekt u bijvoorbeeld dezelfde soort mensen aan?
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Uhm, nee. Ik denk dat ik meer mensen aantrek die gezelligheid zoeken, die wel ja. Die willen wel heel
erg, dat is een ander segment inderdaad. Mijn gasten willen heel graag privacy en niet zon beetje
ook. Die komen echt voor het appartement, maar die vinden het ook wel heel erg prettig dat als ze
binnen komen dat het een beetje naar munt olie ruikt, dat er een bloemetje staat, dat is er ben om
ze te verwelkomen en om ze iets te vertellen over de omgeving, om het ontbijt klaar te hebben en
dat flesje wijn. Dus die willen een stuk, die willen persoonlijke aandacht. En degene die bijvoorbeeld
tegenover zit, met dat hele goedkope, ik denk dat daar meer mensen naartoe trekken die ook
gebruik maken van airbnb, die willen echt alleen maar goedkoop.
Dus jij zegt dat het wel echt 2 soorten mensen zijn.
Ja
Oke, je hebt het net al min of meer beantwoord, maar merkt u dat u minder aanvragen krijgt per
maand en in welk opzicht denkt u dat airbnb hier een rol in heeft gespeeld of gaat spelen in de
toekomst?
Nou in eerste instantie niet zo heel veel, maar naarmate er steeds meer mensen gebruik gaan maken
van airbnb, dus dat het dus gewoon veel meer een gemeengoed wordt, uhm zou iedereen op
verjaardagen tegen elkaar zeggen ‘je gaat toch niet in een B&B je doet een mandje met ontbijt en je
kunt voor de helft of 1/3 van de prijs in een airbnb’ dan gaat het op den duur wel concurrentie
brengen. En al helemaal samen met die ontwikkeling van die B&B’s hier in de buurt, merk je gewoon
dat er concurrentie is. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat niet zo heel erg omdat ik vind dat er sprake
mag zijn van vrije concurrentie en als iemand een fantastisch idee heeft houdt dat de markt alleen
maar wakker omdat wij nu ook weer komen met een nieuw concept.
Oke, nou ja ik denk dat je dan ook natuurlijk een daling heb gemerkt in de omzet dat zei je dan
ook. In welk opzicht denkt u dat airbnb daar een rol in heeft gespeeld?
Ja daar moet ik even over nadenken. Uhm,
Je gaf net aan dat er blijkbaar meer mensen zijn die zon heel flesje wijn meenemen
De hele markt verandert, vroeger was het gewoon een soort dankbaarheid dat je een B&B had en nu
merk je dat mensen ook veel meer binnen komen van ja, als je dan een B&b hebt mag je ook wel wat
verwachten. Terwijl, helemaal in het begin, waren er veel meer mensen die alles fantastisch vonden,
maar nu vragen ze dus om zeg maar airbnb met service, dan verwachten ze die dus ook. Dan
verwachten ze dus ook dat dat flesje wijn niet alleen maar is om lekker te gebruiken want je bent
hier thuis. Nee, ik ben hier een gast ik betaal hier dus ik neem dat flesje wijn mee. Niet alleen dat,
maar ook de kaas die over is, ook de, ze nemen gewoon alles mee. Nou dat is raar dat had ik vroeger
nooit. Dus dat zijn misschien wel gasten die normaal airbnb doen, maar dat is invullen. Die normaal
naar airbnb gaan en die nu gewoon, omdat ze de service kopen voor dat meergeld, dat ze bijna
zeggen dan is het ook van mij. Terwijl je eigenlijk de sfeer verkocht.
Dus je zegt eigenlijk, als ik het goed begrijp, dat er dus niet direct mensen zijn of dat je het niet
direct aan airbnb kan koppelen, maar dat er wel degelijk ander soort gasten in jouw B&B komen.
Het lijkt wel een beetje. De gasten zijn wel hetzelfde, maar wat ze normaal vinden is anders dan
helemaal in het begin. Ik krijg nog steeds heel veel complimenten over de locatie en hoe leuk het is,
maar het lijkt alsof ze het meer een recht vinden om die service maar dan nog wat meer te krijgen.
Terwijl vroeger werd het echt van ‘ohhhh wat lief, wat leuk, wat gezellig, wat lekker’ en dat hoort ik
nog steeds, maar zeg maar dat 1/3 van de gasten het meer als vanzelfsprekend vinden dat ze dat dus
tegen meer betaling ook echt heel erg krijgen, dat maakt het wat minder spontaan. De eisen zijn wat
hoger.
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Jaaa en misschien nogmaals, dat is invullen, maar het zou kunnen dat door dit soort bedrijven, als
je het zo goedkoop aan kan bieden, dat ze het misschien net wat minder kunnen waarderen. Als je
dus echt wel 50/70 euro per nacht vraagt dat ze ook echt verwachten dat ze volle gas alle service
erbij krijgen.
Even kijken, krijg je dan ook weleens aanvragen van gasten die voor aan lager tarief vragen, omdat
airbnb over het algemeen natuurlijk een goedkoper alternatief is en hoe ga je hier dan mee om?
Nou ja, ik krijg niet vaak gasten die. Jawel trouwens, ja! Hoe ga ik daarmee om, dat is wel een
bijzondere manier. Ik kreeg laatst een telefoontje van gasten die konden niet terecht aan de overkant
waar ze dus de goedkopere B&B aanbieden. Dus in plaats van 45 euro, moesten ze bij 70 euro
betalen. En toen vroegen ze meteen, en als we nou zelf het ontbijt regelen, kan er dan wat geld van
de prijs. En toen zei ik: ik heb geen B&B voor alleen maar de inkomsten, ik heb een B&B omdat ik het
fijn vind om mensen te verwennen gewoon dat ik zie dat ze blij zijn. Toen op een gegeven moment
zei die vrouw van oke dat is jammer maar we komen dan toch. Ja als je perse korting wil dan mag je
best 5 euro korting hoor, met andere woorden ik vind het niet fijn maar als je korting wilt vind ik het
goed. Toen heb ik ze ontzettend verwend met een hapje dat over was van het koken, dat flesje wijn,
aangeklopt of ze een biertje wilden of een kaasplankje. Maar de volgende dag gaven ze niet alleen
het bedrag dat ze moesten betalen maar ook fooi, met een klein hangertje erbij van de walk of
wisdom zon klein zilveren hangertje wat ze kregen. Toen voelde ze zich schuldig, want ik overlaadde
ze met service.
Ja, mooi. Bent je van plan om in de toekomst je prijzen te wijzigen om beter te kunnen concurreren
met airbnb, en zo ja hoe? Want je merkt dat er minder mensen komen dan vroeger, dus misschien
zou dat een manier kunnen zijn.
Uhm ik heb er even over nagedacht en toen dacht ik dat ga ik gewoon niet doen. Ik heb nog nooit
verhoogd maar ik ga zeker ook niet verlagen. Dit is gewoon mijn prijs, dat is het al 10 jaar dat heb ik
toentertijd ingezet en dat vind ik het nog steeds waard.
Oke, uhm. Even kijken dan hebben we het natuurlijk over strategie en algemene dingen gehad,
uhm over prijs pardon, maar ben je ook van plan om je strategie te wijzigen in de toekomst en zo ja
hoe zou je dit willen gaan doen?
Ja, maar dan wil ik dat u daar niet over praat met andere mensen die u interviewt. Oke fijn, nee want
ik, wij gaan inderdaad proberen omdat het huis te groot wordt, als daarboven een appartement
komt dan willen we eigenlijk de B&B een tijdje blijven verhuren, maar dan willen we eigenlijk een
soort van huiskamer restaurant van de woonkamer hier maken, en dan willen we groepen die
bijvoorbeeld hier beneden op de camping kunnen logeren of ook in onze B&B daar willen we dan
voor koken. Een soort van huiskamer restaurant op aanvraag.
Dat is wel leuk, want dat is echt een nieuw soort concept. Daar komen ze trouwens zo nog op
terug. In welk opzicht bent u van mening dat het business model eerlijk is t.o.v. de concurrentie?
Dus in dit geval kleinere en grotere B&B’s en wellicht budget hotels
Weet je ik vind dat een hele lastige, want op het moment dat als je het hebt over eerlijkheid daar heb
ik nooit een mening over, want als er iemand is die iets verzint en het mag volgens de wet dan vind ik
het al goed. Zo hebben de hotel eigenaren het ook verschrikkelijk gevonden dat die B&B daar
kwamen en dat het een ongelovige concurrentie betekende. Daardoor moesten ze het stoffige imago
opzij leggen en moesten ze met hele nieuwe ideeën komen, want een hotel was een hotel en een
B&B was een B&B en nu is er blijkbaar behoefte aan alleen maar verhuur van een kamer of een huis.
Daar is dus blijkbaar een behoefte, dus ik vind dat nooit oneerlijk want dat is altijd eerlijke
concurrentie want je springt in op een behoefte in de markt, dat houdt je scherp en daar moet je
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gewoon beter over na gaan denken, zoals bijv. bij ons wij willen die gierput ook gaan verhuren aan
groepen jonge mensen die geen tuin hebben en willen BBQ’en. Dan krijg je een gierput BBQ, of een
airbnb een airBBQ, noem maar wat.
Hoe sta je er dan over in, want bijvoorbeeld een stukje toeristen belasting, even kijken je hebt
natuurlijk een brandblusser als grotere B&B moet je officieel een blusser hebben die moet worden
gecontroleerd, om maar wat kleine voorbeeldjes te noemen.
Dat vind ik wel overdreven
Bij airbnb is dat nog niet, nog niet.
Ik vind eigenlijk, ja. Ik vind dat die brandblussers in je B&B gewoon zoals een B&B zou moeten zijn,
he. Gewoon je komt binnen je betaalt een bepaald bedrag niet al teveel, je krijgt een soort van
service je krijgt een bepaalde gezelligheid, dan vind ik het dus belachelijk dat een B&B al moet
voldoen aan dat soort normen en veiligheidseisen. Dat is ontstaan toen de hotellerie dat eiste, omdat
zij dat moesten. Een groot hotel dat is natuurlijk brandgevaarlijk, dus vonden zij ook dat dat binnen
de B&B branche moest gebeuren. Toen is dat gedaan. Het is een soort van machtsmiddel om dan te
zeggen van ‘nou ik krijg mijn zin niet ik vind dat zij dat ook moeten doen’. Nou zon airbnb, ik weet
niet hoe de prijzen liggen, maar als jij in een huis gaat zitten dan is het niet anders dan in je eigen
huis. In sommige huizen zijn wel brandblussers en in sommige huizen zijn geen brandblussers.
Oke duidelijk, bedankt alvast. We hebben nu een algemeen ding gehad, hoe u erin staat, wat u
ervan weet. Het 2e deel van het interview is meer gericht op de literatuur, waar dit namelijk om
gaat is de mogelijke acties tegen de dreiging van airbnb die u mogelijkerwijs heeft uitgevoerd.
Oke, nou nu zijn we bij het 2e gedeelte begonnen van het interview dit interview is meer gericht op
de literatuur want we hebben het nu een beetje gehad over algemene dingen.
Het is dus meer gericht op de literatuur wat ik namelijk wil onderzoeken is de manier waarop
mensen hier vervolgens mee omgaan. Dan gaat het vooral om de acties en inderdaad een stukje
strategie wat je in het verleden hebt gedaan of van plan bent in de toekomst, om eigenlijk de
dreiging van airbnb om het zo maar te zeggen weg te nemen en daar misschien een nieuwe actie
tegenover te zetten. We nemen hem per dementie door, ik heb er 5 en heb daar een twee- of
drietal vragen bij.
Die eerste strategie is eigenlijk vooral focussen en investeren in je traditionele business, he je eigen
bedrijf gewoon. De eerste vraag die ik daarbij heb: heeft u uw services verbeterd tov vroeger, om
bijvoorbeeld beter te kunnen concurreren met airbnb. Zo ja, hoe heeft u dit gedaan.?
Uhmmmm, ja. Dat is niet zozeer geweest in directie concurrentie met airbnb, maar meer dat je voelt
dat je iets moet doen om je klanten te binden. Dus wat ik heb gedaan is bijvoorbeeld een krting geven
op de 2e nacht. Vroeger deed ik dat weleens niet en nu als mensen bellen benoem ik meteen die
korting voor de 2e nacht.
Heb je dat altijd al gedaan,, of is dit van de laatste paar jaar?
In het begin wel om te kijken of ik klanten kon werven en toen bleek dat ik best veel klanten
kreeg/gasten, sorry. Toen heb ik een tijdje dat niet meer gezegd en op gegeven moment merkte ik
een terug een afname van het aatnal gasten en toen ben ik dat weer gaan doen.
Ja, oke. Zijn er bijvoorbeeld nog andere wijzigingen die je recent of eerder heb doorgevoerd om dus
beter te kunnen concurreren met airbnb of wellicht met andere B&B’s?
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Uhm, ja we hebben natuurlijk de buitenkant helemaal vernieuwd en mooier gemaakt met het balkon
en plantjes gewoon investeren in sfeer. Dat heb ik gedaan. En ja we zijn bezig met kijken voor die
website maken of je inderdaad veel meer romantische foto’s kan maken. We hebben de tuin
vernieuwd, we willen eigenlijk, dat is ook een van de redenen dat we een zwembad willen gaan
aanleggen, omdat verder niemand hier in Groesbeek en omgeving een B&B heeft met zwembad en al
helemaal niet een airbnb in Nijmegen en Groesbeek, tenminste dat geloof ik niet.
Oke, uhm, de tweese demensie waar ik het natuurlijk net over had is dat je eigenlijk de innovatie,
in dit geval airbnb, compleet negeert aangezien jij van mening bent dat het eigenlijk niet jouw
business is. dus de vraag die daarbij hoort: in welk opzicht denkt u dat airbnb een directe
concurrent of zelfs een directe dreiging is van uw bedrijf?
Voor mij niet. want ik zit in het buitengebied van Groesbeek, dus mijn selling point zal ik maar zeggen,
is uitzicht, natuur, een tripple A locatie, dus ik heb echt een super locatie mensen kiezen daarop. Aan
het Pieterpad, dus het is heel vanzelfsprekend dat er hier wordt geboekt. Als je midden in de stad zou
wonen, dan denk ik dat dat wel uit zou kunnen maken, omdat heel veel mensen ook geen zin hebben
in een stom wijf die een praatje begint. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd opngelovelijk goed
aanvoel of mensen wel of geen contact willen, dus ik personlijk, ik ben gewoon best goed.
Oke, haha. Nouja, bent u dan van plan te ondernemen in de toekomst om dus beter te concurreren
met airbnb en zo ja hoe zou je dat willen doen
Dat zwembad gaan we dus maken, we zijn al aan het investeren in de tuin en waar ik ook over na heb
gedacht, maar dat komt eigenlijk ook omdat jij daar toen met mij over sprak, van jeetje wat een goed
idee, wij kunnen ook de ruimte die wij hebben die kleine B&B dat appartementje, kunnen wij ook op
de site zetten van airbnb. Alleen dan met andere prijzen. Ik weet niet wat de prijzen zijn per nacht van
Airbnb.
Dat verschilt heel erg. Per kamer, per luxe, soms heb je een studentenkamer de andere keer heb je
een kamer met een tv, een ps4, een balkon, locatie.
Wat kost dat dan
Poeh, volgens mij gaat het vanaf 20 euro per nacht, dan heb je een hok, dat is een soort herberg
achtig idee, gewoon puur een bed en een dak, en dat kan ook heel vel gaan tot villa’s, dat zal niet
in het centrum van Nijmegen zijn, maar het is van alle tijden en van alle locaties.
Oke,
Uhm, bent u bang dat u in de toekomst wellicht meer klanten gaat verliezen aan de services van
airbnb, en heeft u al nagedacht over een oplossing?
Nouja, als het inderdaad gewoon losgegeven wordt, vrijgegeven wordt door de gemeentes, door de
overheid, want die zijn daar volgens mij mee bezig wat ik ervan heb begrepen. Dan zou het best eens
zo kunnen zijn dat er tijdelijk een terugloop is. maar aan de andere kant de economie gaat beter, en
dat maakt ook dat mensen die bij ons komen ook met gemak die 70 euro betalen en zelfs het een
beetje aan de goedkope kant vinden. Er zal wss een splitsing zijn, dan vul ik het echt allemaal in,
tussen de groep die bijvoorbeeld weinig geld te besteden hebben en de groep die echt op vakantie
gan en gewoon wat meer geld willen besteden, chic willen die gaan naar een hotel, sfeer willen die
gaan naar een B&B, vgm wordt het gewoon een aparte tak van sport en zijn mensen die echt extreem
last hebben van die airbnb’s, ja die hebben ofwel een veel te dure kamer, weet je dan zit het met dat
hele B&B gebeuren niet meer goed, dat was natuurlijk ook wel een ding. Maar dat was al een enorme
wildgroei, die B&B’s dat deed maar. Dus dat was al wildgroei dus er komt bijna structuur in denk ik.
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We hadden het er al even over. De derde dimensie is dat je terug gaat aanvallen door de innovatie,
in dit geval airbnb, aan te vallen met een nieuw concept. Dus mijn vraag is in welke mate heeft u
erover nagedacht om airbnb aan te vallen met een totaal nieuw concept, wat er dus nu nog niet is.
In principe verhuren zij natuurlijk hun huiskamers echt de ruimte, ik kan van alles en nog wat
verzinnen
Net had je het erover, het stuk van het huis verbouwen en daar dan de gierput natuurlijk dat is wel
iets nieuws
Dat is allemaal vrij nieuw ja, dus dan wat je dan kan doen is niet airbnb, waar staat air voor?
Lucht, de vrijheid?
Oooo, zonder iets. Dat je bijvoorbeeld wat ik al zei een B&B, Bed, garden, Breakfast.
Ja dat zou kunnen
En dat je feesten, dat je je locatie kunt verhuren en dat hebben we in het allereerste begin gehad, zon
Italiaanse bruiloft wilden. Dan zeiden die mensen dan moeten jullie het weekend eruit, dat was een
filmploeg die hier een keer bezig was geweest en die wilden toen voor 3000 euro wilden ze onze
locatie hureb van vrijdag tm zondag. Dus dan verhuur je dus eigenlijk je huis als locatie, als feest
locatie en dan heb je inderdaad een gierput je hebt vuur, je zou kunnen zeggen: wilt u een feest geven
op een locatie die redelijk uniek is, dan verhuren wij ons huis, ja.
Maar is dit, dit zijn natuurlijk gedachte spinsels, maar is dit serieus
Zo begint een concept natuurlijk
Dat is correct. Oke het is dus niet?
Het is out of the box. Het is niet standaard.

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Nee dat je het al heel serieus in overweging aan het nemen bent.
Ja, wij gaan hier namelijk een huiskamer restaurant beginnen, wij gaan ook dat appartement daar
boven verhuren, dat de B&B beneden verhuren als of B&B of als Airbnb, of gewoon als een tijdelijk
onderverhuur, dan heb ik al zitten denken om daar achter in de tuin ipv die caravan, gewoon een
soort tuinhuis te maken en inderdaad wat wij al wilden, die gierput dat wordt gewoon heel gezellig.
Oke, leuk. Uhm, nou die volgende dimensie is dat je de nieuwe innovatie compleet omarmt door
zowel gebruik te maken van het nieuwe concept als uw traditionele concept. De eerste vraag die ik
daarbij heb in welk opzicht maakt u momenteel gebruik van de services van airbnb, zoals
bijvoorbeeld de website.
Niet.
Bent u dit van plan
Ja, nu wel. Want ik denk dat ik wel heel goed ga kijken wat daar nu precies wordt aangeboden. Ik
weet inderdaad dat de vrouw van een vriend van mij die verhuurt haar huis als airbnb, maar dat doet
ze soms anderhalf twee weken. daar krijgt ze geld voor en ik denk inderdaad gewoon zeker tegen die
tijd als het appartement klaar is dat we wel degelijk de boel hier gaan verhuren, ja.
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Oke, gegeven het feit dat jouw B&B dan op de site van airbnb aangeboden wordt, in welk opzicht
heeft u overwogen om klanten vanuit airbnb een ander tarief te laten betalen dan mensen die bijv
via de B&B’s website komen
Dat wordt lastig want dat doe ik nu ook al. pieterpad lopers betalen mij 30 euro p/p, en met zn
tweeen betalen ze 60 euro omdat ik ervan uitging dat zij amrer waren dan andere mensen. Dat mag
je niet zo uittypen trouwens. Ja weet niet, dat waren meer natuur zoekers maar die kregen ook geen
flesje wijn. Later wel, maar dat was ook echt eenvoudiger. Dat ontbijt was eenvoudiger, naarmate je
meer betaalt krijg je ook meer service. Je zou inderdaad voor airbnb gasten als je helemaal niks biedt,
ja die betalen dan echt een stuk minder. Ja, dat zou best een overweging zijn. dat je het helemaal
pakt, want die airbnb aanbieders kunnen dat vaak niet. die hebben alleen de mogelijkheid om airbnb
aan te bieden, en nu hebben ze een keuze. Ik heb een keuze
Oke, bruggetje naar de volgende vraag. In welk opzicht heb je dan overwogen om extra services te
elimineren, zoals ontbijt en persoonlijke aandacht, dat flesje wijn waar je het over had, om beter te
kunnen concurreren met airbnb en de prijs te drukken?
Niet, ik denk dat iedereen daar een kort antwoord op geeft. Dat is namelijk de charme en de kracht
van B&B. als je zegt daar ga ik reduceren, kijk dan kan je een heel goedkoop flesje Aldi wijn daar
neerleggen, maar dat doe je ook niet. je wilt dat mensen het dar fijn hebben, het doel is dat mensen
daar komen en zeggen van: zo fijn, mijn zus is ziek en we hebben het hier zo goed gehad en hartstikke
bedankt en weet ik veel wat, daar doe je het voor.
Oke, dank. Komen we bij de laatste dimensie die lijkt op de vorige. In principe omarm je de hele
innovatie, dus airbnb, maar ipv dat je het naast je traditonele business gebruikt ga je het concept
verbeteren.
Welk concept
Van airbnb. Je neemt het niet alleen over maar probeert het ook te verbeteren. Heb ik daar 2
vragen bij
In welk opzicht heeft u overwogen om het concept van airbnb te imiteren en het vervolgens te
verbeteren?
Elke wraakzuchtige B&B eigenaar heeft dit gedaan denk ik. In mijn geval is het heel gemakkelijk te
verbeteren, want wij zitten al op een locatie die bijzonder prettig is. voor mensen die dat zoeken.
Uhm, eigenlijk zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, we doen hetzelfde al met, we gaan nu op vakantie
en dan komt een mevrouw die past op huizen. Dat doe je dan gratis omdat je dan gratis ergens zit,
hoef je niks voor te betalen, dat gaat nog verder. Als je op gegeven moment zegt je kunt, dat je
bijvoorbeeld op je site zet er is ook een mogelijkheid om een week in ons huis te zitten, als u dan op de
beesten past krijgt u een enorme korting, dat kan ook. Dan maak je er helemaal een soort van
marktplaats van. Net als dat concept van marktplaats he, weet u wel?
Ik ken dat ja.
Oke dan kom ik bij de laatste vraag, bent u van plan om bepaalde aspecten van airbnb over te
nemen. Niet in zijn totaliteit maar een aantal aspecten hiervan en hier dan bijvoorbeeld een
nieuwe bedrijf mee op te richten?
Nee, dat lijkt op de vorige vraag die ik heb gehad.
Ja, waar het hier om gaat is dat je echt het idee overneemt, en dat beter uit gaat voeren dan de
oorspronkelijke persoon die het heeft geïnitieerd. Dus inderdaad als vraag: heb je erover
nagedacht om die aspecten over te nemen en hiermee een nieuwe soort bedrijf gaat oprichten
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Wat ik net al zei, eigenlijk. Dus airbnb is natuurlijk een beetje knullig als je kijkt wat er allemaal
persoonlijk wordt aangeboden. Er worden ook huizen aangeboden, dat je een airbnb doet met uhm,
eigenlijk een over- en –weer, maar dat bestaat al bijna. Dat het een boekingssite wordt maar dan met
aanbod en vraag, wat vraag ik en wat biedt jij aan. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, je hebt
dieren oppas, weet niet of dit al bestaat. Dat je bijvoorbeeld voor het bieden van services goedkoper
in een airbnb kan gaan zitten, dat je eigenlijk kan zeggen ik ga in jullie airbnb, ik ga bijvoorbeeld op je
hond passen, dan gaat er zoveel euro per week vanaf. Ik ga op je kat passen er gaat zoveel vanaf,
etc….
Ik ga de muren schilderen, min 20 euro. Je snapt het idee. Dat kan wel ja!
Dat zou kunnen dat je eigenlijk…. Ik draag het nog meer uit….

Met opmaak: paragraph, Lettertype-uitlijning: Basislijn
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Coding schemes
Introduction B&B
and their owners
Code
Name of
Code
4
Reden van
B&B

Met opmaak: Kop 2

B&B Westzijde

B&B de Pastorie

B&B het Balkon

B&B Bottendaal

1, En wat ik eigenlijk, de horeca
vond ik altijd wel leuk,
dienstverlening vond ik ook altijd
wel leuk, dus dat doe je als
therapeut natuurlijk ook, als
horeca, als barman of als kok doe
je dat natuurlijk ook, alleen ik had
er op ten duur genoeg van om
mensen langere tijd te moeten
bedienen.
2, En ik vond een B&B juist zo leuk,
dat dacht ik in ieder geval. Je ziet
mensen maar kort, je hebt korte
momenten van dienstverlening,
mensen zitten, zitten in een
bepaalde stemming, vinden dingen
leuk, vinden dingen, ze zijn in
vakantie stemming i.i.g. Uhm. En ze
hebben snel weg, ze gaan snel
weer weg, dat vind ik ook wel
prettig.
3, daarvoor heb ik eigenlijk een
B&B, ben ik een B&B gestart… om
ook dat contact te hebben en die
service te geven. Anders kan ik net

1, eigenlijk ben ik hier 7-8 jaar
geleden terecht gekomen op dit
plekje
omdat ik het plekje wilde delen met
andere mensen. Ik dacht ja als je hier
zo mooi plekje hebt dat wil je ook
aan andere mensen laten zien
En toen een jaar of 4 geleden dacht
we van weet je we kunnen wel een
stapje verder gaan
2, Dat was ook niet mijn doel ik wilde
het erbij doen, ik had ook een baan
erbij. Het moest te doen zijn, op
zondag terras open en de rest van de
week B&B.
3, ik wil gewoon lekker het terras op
lopen en iedereen die er zit kunnen
bedienen en een praatje kunnen
maken.
4, We zijn hier begonnen omdat het
een mooi plekje was die ik wil delen
met andere mensen. Dat is nog
steeds mijn achterliggende gedachte
dus ik denk als je het op die manier
insteekt dat je het ook terug krijgt

1, Ik ben zelf
psychiatrisch
verpleegkundige en dat
had ik al 40 jaar gedaan
en toen uhm,… dacht ik
wel van nou ik wil
weleens wat anders
gaan doen
2, de nieuwe eigenaar
zeg maar van mijn oude
huis wat ik verkocht
had, die heeft hier
allerlei panden in
Bottendaal onder
andere…. En toen reed
ik met hem hierlangs
en hij zei weet jij niet
iemand die dit zou
willen gaan uitbaten?
En toen dacht ik van
nou! Dat lijkt me zelf
wel heel erg leuk

zo goed het huis afsluiten van ons
en verhuren we het gewoon.
5

Kosten
bouwen
B&B

6

Hoeveelh
eid
kamers

7

Privacy
belangrijk

12

Hoelang al
een B&B

1, Ik heb de B&B nu 13 jaar
geleden gebouwd, en dan
begin je met een investering
van zeg, 65.000 hebben we
toen geïnvesteerd.
2,
1. Ik heb 4 kamers waarvan 1
studio met een eigen
keukentje.

1, 3 kamers, 2 2-persoons en 1 1persoons..

1, Het is alleen een nadeel dat ik
maar 4 kamers heb

1, Het is natuurlijk, het blijft denk ik
hoor, dat mensen niet realiseren in
eerste instantie, het is een enorme
inbreuk op je privacy he…

1. ik heb de B&B nu een jaar
12….13…. 14….. 13 jaar… ja
2.

1, heb de B&B nu 7,5 jaar.

1, we hebben 10
kamers
1, ik denk het eigenlijk
niet zo, maar er zijn
ook altijd wel mensen
die, wat ik net zei, dat
mensen het helemaal
niet willen bij
studenten op kamers
slapen, die willen
gewoon wat meer
privacy.

1, Wat ik net al zei, de welstand
doorlopen en alle vergunningen
aangevraagd en toen konden we
starten. 2 jaar geleden in Mei was
het klaar, toen zijn we hier van start
gegaan.

1, en we doen dit nu
gedurende ruim 5 jaar
en we genieten er
enorm van, vind het
hartstikke leuk. Doe het
samen met mn man en
we hebben wat
mensen die hier
werken. 2/3 mensen.
1

14

Locatie
B&B

33

Leeftijd
eigenaar
B&B als
hoofdinko
men

54

29

Mate van
luxe B&B

1, Dat kan hier natuurlijk ook prima,
je zit hier heel rustig….. dus nee ik zie
het niet teruglopen, alleen maar
oplopen eigenlijk, omdat er meer
mensen komen
2, ik vind dat ik hier een uniek plekje
heb en dat zichzelf verkoopt.
3, maar hier komen ze omdat het
dicht bij het pieterpad zit of ja,
omdat je dit uitzicht hebt denk ik…
4, Ik denk toch dat je je meer kan
onderscheiden, zeker op zon locatie,
en dat dat pas echt problemen gaat
opleveren als je een doorsnee huis
B&B hebt, die heb ik ook wel
gesproken, midden in de stad

1. het is mijn hoofdinkomen.

1,

1, nee, momenteel niet.
2, Als het echt mijn broodwinning
als ik er financieel afhankelijk van
zou zijn, je kunt niet leven van
alleen een B&B…. dan moet je,
zelfs al zit hij 7 dagen per week vol,
dan is het nog maar… uhm… ja dan
is het nog maar de vraag of het dan
rendabel is om echt ervan te
kunnen leven. Het zou kunnen
maar dan moet je wel aardig…

1, Ik zie het wel, tot nu toe ben ik er
blij mee en gaat het goed, verdien er
genoeg mee om rond te komen

1, We krijgen ongeveer
2000 gasten per jaar.

1, En dan de combinatie
plek/service/ en natuurlijk luxe ook
wel voor de kamers, uhm…. Genoeg

1, Bovendien zijn we
helemaal niet luxe, we
hebben geen aparte
2

53

Sfeer B&B

1, Ja nee dat gaat even niet
om de luxe he, maar het gaat
om de sfeer, de cultuur, de
categorie…. Dat dat men bij
mij eerder in de, zich in de
sfeer voelt van een hotel, en
daarom ook niet gaat
onderhandelen over de prijs.
2, dus ik denk dat het qua
sfeer meer in die hoek zit
dan in de hoek van airbnb.

60

Hekel aan
recensies

1, Die recensies. Ik heb daar
een ontzettende hekel aan….
Maar, ik knoop wel wat
vaker een gesprekje aan met
mensen, en dan hebben we
het erover dat het wel
steeds belangrijker wordt.
2, Ik haat het…. Ik heb zelf
een gruwel de pest aan, je
kunt tegenwoordig geen
spijker meer kopen of je
krijgt een emailtje of je

1, Nee ik denk dat een B&B iets
meer sfeer met zich meebrengt.
Meer sfeer over het algemeen dan
een airbnb.
2,

is om daar een concurrentie tegen te
bieden… dus er komt geen enkele
airbnb op zon plekje als dit te zitten.
2, je eigen wc, schoon, alles voor
jezelf… een beetje die luxe….
Gewoon lekker een opgemaakt bed,
dat bied ik hier zelf ook

badkamers en toiletten
op de kamers

1, Ik wil ook de uitstraling hebben
dat het een bijzonder plekje blijft.
Mensen die hier komen hebben het
idee dat ze ons ontdekt hebben…. En
dat merk ik dat dat heel goed werkt
bij ons…. Ja dat mensen hier komen
en zeggen wauw waarom zijn hier zo
weinig mensen en waarom is dit nog
niet ontdekt.
2, Als je het overal leest en overal
reclame van ziet dan geef je ook een
hele andere uitstraling denk ik… dit is
wat bij mij past en wat ik leuk vindt.

1, En ik denk dat de
sfeer hier ook anders is
dan in een hotel dus…
mensen kiezen echt wel
bewust voor een B&B
of een hotel.

3

65

Ontbijt
inclusief

Introduction B&B
and their owners
Code Name of
Code
4
Reden
van B&B

tevreden bent over de
service die je geleverd hebt
gekregen. ik word er gek
van, doe het nooit meer,
nooit.
3,

1, Ja… we hebben
geen.. ons ontbijt boek
je erbij zeg maar, die
moet je bijboeken.
Daardoor zitten we
lager in de prijs.
2, Mensen uit, zeg
maar internationale
gasten zijn het ook heel
erg gewend dat het er
niet bijzit.
Niet bijzit?
Ja klopt, dat het er niet
bijzit.

B&B De Goffert

B&B Slaperij Vierdebaon

B&B Hunnerzijds

B&B Waaldijk

B&B Oude Pomphuisje

1, Toen kwam ik op
straat te staan en ik ben
nu 61 jaar, toen was ik
57 denk ik, en ik wist
van nouja voordat die
crisis voorbij is ik krijg
geen andere baan meer,

1, Die zijn wij begonnen
omdat wij naar een grote
ruimte, groot huis gingen
verhuizen en een ruimte
overhadden. Dus ik vond
het heel erg leuk om
mensen te ontvangen en

1, 2014 ben ik met het
idee gestart dat had
eigenlijk te maken met
het feit dat 8 jaar
geleden mijn vrouw is
overleden, die had een
kinder opvang hier in

1, Ik ga niet, ik bedoel
als je echt op geld uit
bent ga je alles
verhuren, maar dat
doen we dus niet. dat
vinden we zelf niet
prettig

1, Het was een oud
waterpomphuisje die we
hebben verbouwd, 8
maanden lang over
gedaan. eerst wilde ik
het hebben als kantoor
voor mijn man, maar
4

dus uhm, ik was toen al
aan het denken wat zal
ik eens gaan doen,
nadat ik werkloos zou
gaan worden. en uhm,
toen heb ik bedacht van
ik ga eens wat met de
bovenverdieping doen.
Dus was het mijn idee
om daar een B&B te
realiseren.

5

Kosten
bouwen
B&B

1, Om dat ik niet wist
hoe het zou gaan lopen
heb ik alles low-bidget
gedaan, dus ik heb wel
een aannemer aan de
hand moeten nemen,
maar verder heb ik veel
zelf gedaan en eigenlijk
heel veel spullen voor
de B&B op marktplaats
opgezocht

dat ze ook uiteindelijk weer
weggingen. maar het
leukste vond ik kleine losse
verhalen van gasten die
kwamen vertellen die je
kon verwennen en
uiteindelijk dat ze weer
weggingen
2, ik heb geen B&B voor
alleen maar de inkomsten,
ik heb een B&B omdat ik
het fijn vind om mensen te
verwennen gewoon dat ik
zie dat ze blij zijn

huis en die, nou, man
alleen in een groot huis,
dat heeft mij doen
besluiten van, zou ik iets
met deze ruimte
kunnen doen. ik werkte,
uh, in het ziekenhuis, er
was een chronisch
tekort aan hotel kamers
en ja, ik woon vlakbij
het ziekenhuis dus ik
heb eigenlijk
geanticipeerd op het
tekort aan hotel kamers
in het ziekenhuis.

Het moet voor de
mensen prettig zijn,
eigenlijk, want daar doe
je het voor
want wij vinden dit leuk
en we zien nu, ik bedoel
contact met allerlei
verschillende mensen
dat vinden we leuk, dat
is voor onszelf
2, We zijn 6 jaar
geleden begonnen
omdat we het
financieel het ineens
heel anders ging. En
toen dachten we van,
oh wat nu, en toen
hadden we al zoiets van
een B&B lijkt ons wel
leuk

toen echt wel leuk bleek
te worden vanbinnen
2, we hebben alles
uitgeprobeerd,
kinderziektes eruit
gehaald en toen heb ik
besloten om nooit meer
zulke lange periode aan
mensen te hebben, vond
ik niet leuk. wil het
gewoon wisselend
hebben met gasten die
ik, die ik gewoon een
warm welkom kan
heten.
3, Ja… ik doe het voor de
lol

5

6
7

12

Hoeveelh
eid
kamers
Privacy
belangrijk

1, 2 kamers, ja

Hoelang
al een
B&B

1, 4 jaar draaien we nu
en elk jaar is de
bezetting iets beter
geweest

1, maar zowel mijn
vrouw als ik zijn niet
zoiets van nou we willen
geen vreemden in huis
we willen niks van onze
privacy inleveren

1, Mijn gasten willen heel
graag privacy en niet zon
beetje ook. Die komen echt
voor het appartement.

1, dat is precies hetgeen
wat mensen willen, die
willen gewoon alle
comfort en ook privacy.
Privacy is gewoon zo
verrekte belangrijk. Kijk
voor 1 nachtje denk ik
wel van jongens, als je
een feestje hebt
Maar als je hier wat
langer zit dan wil je
gewoon ook de rust
hebben en dan krijg ik
dat ook elke keer te
horen als feedback. Dan
denk ik, nou dat is het
positieve eraan.
4 jaar.

1, 1 kamer, met een
privé badkamer voor de
gasten speciaal, ja

1, 12 jaar geleden
hebben we dit huis
gekocht en 6 jaar
geleden zijn we op het
idee gekomen om een
B&b te beginnen
een schoonzoon die dus
een hele mooie website
kon maken voor ons, en
daarna stroomden de
aanmeldingen binnen.
Het ging erg goed

1, ik heb een B&B sinds 4
jaar

6

14

Locatie
B&B

33

Leeftijd
eigenaar

1, Ja, wat ik mis bij jou is
dat je alleen naar de
aantal kamers kijkt,
maar niet naar de
ligging naar de B&B,
misschien heb je dat
wel gedaan, omdat je
ook zei dat je moeder
een B&B heeft in
Groesbeek en daar is
het, uhm, daar is de
concurrentie voelbaar
wel zei ze gister.

1, Er is weinig aanbod,
tenminste op deze plek
in Bemmel zijn er niet
veel B&B’s en dan
wordt het
langzamerhand een
beetje bekend dat je
hier zit in 6 jaar, dus
dan krijg je ook meer
mensen.
2, Dat zou kunnen,
maar er zijn weinig
B&B’s in Bemmel dus
dan heb je er niet zon
last van.
1, ik ben nu 65 jaar,
hoelang wil je er nog
mee door blijven gaan

1, ik woon in Berg en Dal

1, Dus u was niet van
plan om iets te
ondernemen tegen de
concurrentie?
Ja, maar dat heeft met
onze leeftijd te maken.
2, dus als je dan jonger
bent en je hebt, je gaat
hier wonen met het
idee ik ga een B&B
beginnen, dan ga je
gewoon heel anders te
werk.

7

54

B&B als
hoofdink
omen

29

Mate van
luxe B&B

53

Sfeer
B&B
Hekel aan
recensies

60

1, Omdat ik toch een
redelijk luxe B&B heb en
niet zozeer luxe als in de
entourage maar meer
de luxe in de ruimte

1, Als het broodwinning
zou zijn dan zou ik me
zorgen maken, maar op
dit moment maak ik me
geen zorgen
2, Op het moment dat
het mijn broodwinning
is, als ik mijn business
model moet veranderen
omdat ik meer
inkomsten wil
genereren vind ik dat
een ander verhaal. Dus
dat… ik vind het nu leuk
om van tijd tot tijd
gasten te hebben. Als ik
ze niet heb vind ik het
ook prima, dus het is
een beetje luxe
1, ik heb hier een
complete, ja,
appartement
het is met een
keukentje erbij, met een
complete badkamer
erbij, ja dus… echt
privacy

8

65

Ontbijt
inclusief

Competition
Code Name of
code
15
Concurrentie
van Airbnb

B&B Westzijde

B&B de Pastorie

B&B het Balkon

1, Het zou kunnen dat je bij
airbnb bij sommige alleen maar
voor meer nachten terecht kunt.
Bij veel B&B’s ook…. Ik ben daar
ook achter gekomen door bij
allerlei B&B’s proberen te
boeken, kijken of ze een kamer
vrij hebben en dan boek ik… 1
nacht…. Vul ik in.. en dan hebben
ze geen kamer vrij.
2, Een directe concurrent is het
absoluut. Dat is gewoon zo. Ja,
maar als je me die vraag stelt
over hotels zeg ik ook ja. Als je
die vraag ook stelt over de
hoeveelheid B&B’s zeg ik ook ja.
3, ik kan niet concurreren met
iemand die een kamer voor 25
euro per nacht aanbied, daar kan
ik niet mee concurreren…. Want
ja… tenzij als ik bereid ben om

1, Dat vind ik erg moeilijk om te 1, Als je uit gaat van je eigen
zeggen. Ik werk nu, doe nu 7
kracht denk ik dat die concurrentie
jaar de B&B en ja… het loopt
er niet zo toe doet….
gewoon, het loopt eigenlijk heel
goed. Ik weet niet, het is
eigenlijk in hetzelfde tijdsbestek
dat ik de B&B heb is die aribnb
ook ontstaan… dus het is niet, ik
kan niet vergelijken.
2, Nu niet…. toekomst, ja dat
zou ik echt niet weten. Nee… ja
dat is toch een beetje de prijs
wordt wel dan…. Een bepalende
factor denk ik.
3, Dus eigenlijk zeg je gewoon
van ik ik verdien er niet me
brood mee maar het is een leuk
zakcentje maar ik vind het
gewoon leuk om te doen. en in
die zin zie je airbnb ook niet als
concurrentie.

B&B Bottendaal
1, maar ik denk wel
omdat ik weet dat er
heel veel in de buurt
zitten en ook heel
dichtbij…. En ja er
zullen er vast goedkoop
tussen zitten, als je als
student een
overnachting kunt
boeken voor 20, en hier
betaal je 40.
2, maar er zitten er heel
veel dus we zullen echt
wel concurrentie
hebben daarvan.
3, Ja als zij hier ook van
die grote panden gaan
opkopen, zoals wat jij
zegt wat ze allemaal in
Amsterdam doen nu
dan zou dat natuurlijk
wel kunnen ja. Maar ik
9

16

Concurrentie
van B&B’s

51

Concurrentie
van Hotels

voor 4 euro per uur moet gaan
werken, dan misschien wel.
4, je kunt niet concurreren met
mensen die iets aanbieden voor
zo weinig.
5, dus wat ik zelf ervaar als
directe concurrentie van airbnb,
nee dat valt wel mee, omdat ik
ook voor een groot gedeelte een
ander publiek trek.
6,
1, Het aantal B&B’s is
vertienvoudigd in die 12 jaar tijd.
Iedereen begint een B&B, wordt
heel populair door die tvuitzendingen en weet ik veel.

1, De gemeente Nijmegen bouwt
het ene hotel naar het andere,
geeft vergunningen voor het ene
hotel naar het andere en er zijn
ontzettend veel Airbnb adressen.
2, Ik wil niet concurreren met
airbnb. Het is zo anders… ik wil
concurreren met een Hotel…
3,

Nee ik heb zoveel
overnachtingen per jaar, dat is
echt…. Ik hou ze eerder af dan..

denk wel dat de
gemeente wel wat
waakzamer is op dit
moment.

1, ik weet dat er heel veel
mensen een B&B hebben
tegenwoordig en ik denk dat wij
iigv een onderscheid maken dat
wij de pastorie zijn.
2,

1, ik zie andere niet als
concurrenten. Ik denk
dat we elkaar hier in
Berg en Dal alleen maar
versterken. Dat je
gewoon alleen maar
meer toeristen naar
deze kant op trekt als
er meer aanbod is…. elk
plekje waar je hier in
Groesbeek komt te
zitten is uniek.
1, Ik denk van de hotels
niet zo, want mensen
die voor hier kiezen die
kiezen niet voor een
hotel.

1, Terwijl Hotels ook veel
goedkoper zijn…. hier 1 bult
verder heb je voor 49 euro een
kamer voor 2 personen incl. diner
als je een goede actie hebt
2, Ja en ik hoor wel vaak mensen
die bij Fletcher overnachten en
hier op zondag op het terrasje
komen dat ze de service zo fijn
vinden.

10

21

Minder
aanvragen
door Airbnb

Competition
Code
Name of
code
15
Concurren
tie van
Airbnb

1, Neuh, ik weet het niet. ben ik
niet echt bang voor, zou wel
kunnen hoor, maar ben ik niet
zozeer bang voor. Een beetje
wellicht…. Ja…
2,

1, Tja…. Niet. nee ik zou het niet
weten
Helemaal niet
Nee echt geen idee, nee denk
het niet.
2, Eerder meer dan minder.
Maar niet, dat is niet gekoppeld
aan airbnb.. dat is eigenlijk
gelijk op zijn gegaan kan ik het
moeilijk vergelijken natuurlijk,
omdat ze gelijk zijn opgegaan.
3, Ik zal er best, denk
ik……mensen aan verliezen weet
ik niet, verliezen betekent dat je
ze gehad hebt. Dus ik denk dat
ze dan, nee dan verlies ik
niemand.

1, Ja, weet je als airbnb bekender
wordt
dat die 50-plussers ook die
airbnb’s gaan boeken….. ja maar
dan nog…. Waar moeten ze dan
hier zon plekje krijgen…. Ja ik ga
gewoon uit van de kracht van de
plek en dat doen we met de
pompoenen en dat doen we met
de overnachtingen en dingen hier

1, Ik denk dat wij, vorig
jaar zaten we bijna het
hele jaar vol, denk wel
voor 90% ofzo.
2, Zeg maar vanaf
november ofzo… dat
dat wel minder is
geweest, vooral in de
winter periode.
3, Ja… ze gaan, wat ze
heel erg doen is alles
uitzetten he, dus ze
gaan daar vragen,
vragen daar daar en
daar en pakken de
goedkoopste. Ik denk
wel dat wij daar, dat we
dat wel gaan merken ja

B&B De Goffert

B&B Slaperij Vierdebaon

B&B Hunnerzijds

B&B Waaldijk

B&B Oude Pomphuisje

1, tja airbnb….. het is voor
mij niet een concurrent
geloof ik, echt.
2, kijk wat er in
Amsterdam is, dat kan
natuurlijk ook uitwaaien
naar de rest van
Nederland wat het nu al
een beetje doet en dat
kan hier in Nijmegen ook

1, Nou in eerste instantie
niet zo heel veel, maar
naarmate er steeds meer
mensen gebruik gaan
maken van airbnb, dus dat
het dus gewoon veel meer
een gemeengoed wordt
dan gaat het op den duur
wel concurrentie brengen.

1, Nee, nee, weet je met een
1-persoons B&B, ja, ik voel
hier geen concurrentie, dat is
gewoon mijn doelgroep, dat
zijn de mensen die inderdaad
of naar het ziekenhuis toe
gaan of artsen zijn, of mensen
die uhm….. nou… je studeert
zelf aan de Radboud, er zijn
ook genoeg internationale

1, ik heb ook
niet zoveel
contact met
andere B&B’s
dus daar hoor ik
niks over
eigenlijk. Dus, ik
voel, voel dat
niet als een
concurrentie

1, Hm hm. Nee dus,
helemaal niet. Alleen
die hotels he, die
fletcher hotels.
2, dat de concurrentie
daar natuurlijk onder
lijdt?
Ja… dat zal best wel….
Maar u heeft dat niet.
Nee, nee.
11

dusdanige vormen
aannemen, dat het echt
concurrent is. nu voor mij
nog niet, maar het zou
best kunnen dat het hier
ook zo gaat spelen, ja
3, Misschien, als ik net als
bij jouw moeder, meer
afhankelijk ben van de
toeristen, wat ik inschat
voor Groesbeek hoor, dat
ik ook meer last zou
hebben van airbnb.
4, De universiteit, de
Hoge School
daar heb ik ook heel veel
klanten van dus dat is ook
een van de redenen dat ik
de concurrentie niet zo
voel als andere B&B hier
in de buurt

2, Voor mij niet. want ik zit
in het buitengebied van
Groesbeek, dus mijn selling
point zal ik maar zeggen, is
uitzicht, natuur, een tripple
A locatie, dus ik heb echt
een super locatie mensen
kiezen daarop. Aan het
Pieterpad, dus het is heel
vanzelfsprekend dat er hier
wordt geboekt

studenten die op de Radboud
studeren en die uh… die
bezoek van hun ouders krijgen
en die hebben geen zin om in
een hotel te gaan zitten. Die
kiezen vaak niet voor een
airbnb, die kiezen bewust voor
een B&B. dus die mensen die
komen ook.
2, Maar voor de rest qua
apparatuur heb ik altijd
gezorgd dat er altijd goede
apparatuur was
Nee, dus daar heb ik… ik denk
dat ik de concurrentie aankan
met airbnb om het zo maar te
zeggen.
3, Ja, daar kan ik op dit
moment nog niet inschatten.
Precies wat jij zegt, als het
blijft binnen Nijmegen, zo als
men daar alle vrijheid aan
geeft dan hier straks ja om het
huis bij wijze van spreken een
airbnb is dan ja… dan zou ik
iets moeten veranderen als ik
dan werkelijk inkomsten wil
blijven genereren. Maar of dat
moment gaat komen…. Dat
vraag ik me af. Nee dat is de
glazen bol

omdat mijn,
omdat genoeg
mensen hier
komen
2, Nee dat
speelt bij ons
natuurlijk niet.
Als je het over
bedrijfsmatig
hebt is dit
gewoon zeer
eenvoudig,
natuurlijk.

Hmm… ik… voor mij
denk ik niet, ik
vermoed van niet. Nee
3, Tja….
Nu of in de toekomst…
Ja…. Ze zouden de
mensen kunnen, ja ik
weet het eigenlijk niet.

12

16

Concurren
tie van
B&B’s

1, Ik ervaar natuurlijk
concurrentie van andere
B&B in de regio of in de
wijk zal ik maar zeggen
dat denk ik wel.
2, er zijn misschien een
aantal mensen die uhm
die dan naar het centrum
gaan in het centrum,
terwijl ze misschien voor
deze anders gekozen
zouden hebben als ik
dichter bij het centrum
zou hebben gewoond.
Uhm, ja…. En een aantal
B&B hier in de nabije
omgeving ja die zullen
misschien ook klanten
krijgen die ik anders
gehad zou hebben. Ja, ik
heb daar nooit echt als
concurrentie ervaren dus
ik stuur ze, als mensen
bellen of mailen van heb
je nog plaats, dan stuur ik
ze door naar een andere
B&B hier in de buurt.

1, Ik zie dat de omzet
terugloopt en dat komt
omdat er meerdere B&B’s
in de buurt zijn maar ook
de budget B&B’s dat
iemand dan gewoon alleen
maar een bed heeft, vaak
met meerdere mensen op
1 kamer en dan een heel
minimaal ontbijt en dan
soms 22 euro per persoon
betaalt.
2, jawel ik heb gewoon
minder gasten, omdat er
gewoon meer B&B’s bij zijn
gekomen daar bij, volgens
mij, bij de golfbaan is een
airbnb
3, En al helemaal samen
met die ontwikkeling van
die B&B’s hier in de buurt,
merk je gewoon dat er
concurrentie is. Ik moet
eerlijk zeggen, ik vind dat
niet zo heel erg omdat ik
vind dat er sprake mag zijn
van vrije concurrentie en
als iemand een fantastisch
idee heeft houdt dat de
markt alleen maar wakker
omdat wij nu ook weer
komen met een nieuw
concept.

1, Het zou
kunnen, de
enige
bedreiging zou
kunnen zijn dat
er meer B&b
zich zouden
vestigen. Dat is
de enige, die ik
kan bedenken

1, Inmiddels zijn er
alweer 3 geopend, en
dát merk ik wel. Dat
merk ik wel, daar komt
een run, maar niet
door de airbnbs maar
door de B&B’s

13

51

Concurren
tie van
Hotels

21

Minder
aanvragen
door
Airbnb

1, Dit jaar is het iets rustiger
Het is heel moeilijk om daar
van 1 jaar te zeggen van nou
dat is de oorzaak. Ik weet het
nog niet
Van der valk, dat zou kunnen

1, Heb ik niet kunnen
constateren omdat ikzelf,
mijn B&B bestaat niet zo
lang, 4 jaar draaien we nu
en elk jaar is de bezetting
iets beter geweest, dus
ja…. Dan zou je kunnen
zeggen de bezetting was
misschien nog veel béter
geweest, als het echt
concurrerend zou zijn
geweest, dus dat is voor
mij moeilijk in te

1, als het inderdaad
gewoon losgegeven wordt,
vrijgegeven wordt door de
gemeentes, door de
overheid, want die zijn
daar volgens mij mee bezig
wat ik ervan heb begrepen.
Dan zou het best eens zo
kunnen zijn dat er tijdelijk
een terugloop is

1, Ja dat vind ik dus een heel
moeilijke.
2, Kijk, ik zou het pas weten op
het moment dat ik van
potentiele klanten zou horen
van nou… ja dat ze toch
hebben besloten op basis van
de prijs dat we naar een
airbnb zijn gegaan, dus dat
kan ik me voorstellen. Dat je
de prijs van mijn
overnachtingen die ligt onder
een hotel prijs, maar die zal in
veel gevallen net boven de

1, De hotels die
kunnen weleens zoals
fletcher, we hebben er
hier 2 in berg en dal,
die kunnen weleens,
ja, die hebben soms
zulke lage prijzen dar
kan ik dus nooit tegen
op
Ga ik ook niet doen
ook hoor, dan maar
niet.
2, Ja, daar krijg ik
minder aanvragen
door. Hoe vaker zij
reclame maken, hoe
minder aanvragen ik
krijg, ja hoor.
1, Het is eerder
wat meer
geworden, maar
dat kan zijn,
omdat er dan
een
verschuiving is
in de B&b hier.
2, maar als er
nu heel veel
zouden komen
zou dat kunnen.
Dan denk ik dan
laat ik het zo als

1, Hm hm. Nee dus,
helemaal niet. Alleen
die hotels he, die
fletcher hotels.
2, Dat zal, dat zou goed
kunnen ja… dat ligt ook
natuurlijk prijsgevoelig,
prijs/locatie
verhouding he….
3, Maar stel dat u die
beweging ziet dat er
meer
mensen
wegblijven, ?
Wat zou u dan doen?
14

schatten. Ik weet het
niet.
2, Ik sluit het niet uit,
dus…. Maar ik denk dat
het meer, uhm, afhangt
hoe de politiek zal
reageren op airbnb de
komende 1-2 jaar. Ja ze
hebben nu nauwelijks
wat gedaan, alles maar
goed gevonden
tot nou toe Nijmegen is
ook redelijk liberaal
daarin ze vinden het nog
geen probleem dus

Type of Guests
Code
Name of
code
17
Tevredenheid
gasten

B&B Westzijde

airbnb prijs liggen…. dus dat
kan misschien een overweging
zijn van mensen.
3, ja als ik het
wetenschappelijk zou willen
aantonen dan moet ik gaan
kijken naar de afgelopen jaren
of er een duidelijke daling is in
het aantal gasten….
Ja..
Dat zie ik nog niet.. nee.
4, Wat ik zeg, als het
daadwerkelijk zo is dat die run
op airbnb steeds groter en
groter wordt en uhm, ik door
financiële omstandigheden
toch dit ga, wil blijven doen, ja
dan zou het toch een
overweging kunnen zijn om
die prijzen te verlagen, maar
om me aan te sluiten bij de
services van airbnb daar heb ik
helemaal geen trek in
B&B de Pastorie

het is en dan is
het ook nog een
zakcentje, af en
toe.

Niks, nee heel eerlijk
gezegd niks
4, .. ik denk gewoon
hoe meer mensen een
airbnb hebben, hoe
meer er geopend
worden, hoe minder
kans ik heb dat ik ze
vang,

B&B het Balkon

B&B Bottendaal

1, hier is het natuurlijk wel
persoonlijk en daar komen
mensen voor.
2, Elke keer komen de mensen
hier nog en die zeggen wow het

1, . Laatst was hier
een man uit
Singapore
Die man was heel erg
stil en zat maar te
15

is nog mooier dan op de foto’s
van

kijken en te doen en
toen zei hij ik ben in
de duurste hotels
geweest van de hele
wereld, maar ik heb
nog nooit zo gezellig
zitten eten als hier
1, Maar ik denk jonge
mensen, studenten
ofzo die weinig geld
hebben, ja…. Die
hebben misschien
ook niet zoveel
keuze.. die vinden het
ook wel leuk.
2, ja dat is heel
internationaal, ja. En
uhm via B&B.nl is het
veel minder
internationaal
Airbnb dat is heel
internationaal, ja! Ze
komen vanuit de hele
wereld
3, want het is voor
mensen met weinig
geld.
1, Heb ook weleens
mensen gehad die
wilde hier, die zeiden
we gaan niet bij
studenten op de

20

Type gasten
Airbnb

1, Ik heb ook weleens dat iemand
hier komt, je kunt 2 nachten en
die 3e nacht heb ik geen kamer
meer vrij. En dan gaan ze ergens
anders logeren en dan gaan ze
naar het mercure, dan gaan ze
naar een hotel. Dat is toch geen
publiek voor airbnb.
2, Ja, niet direct dat ze zoveel
rijker zijn, maar wat meer
zakenlui, wat meer ook wel het,
tja ik weet het niet.. ze denken bij
airbnb, dat doe je als je een paar
weken ergens naartoe gaat, maar
niet als je 2 nachten ergens
naartoe gaat. Dan zoek je niet via
airbnb.
3,

1, Nee wat ik net al zei, ik denk
dat jongeren veel sneller bij
airbnb gaan zitten.

1, en ik denk airbnb dat dat
meer ook jongeren en jongeren
tot 35 jaar denk ik trekt… die op
avontuur gaan… het liefst
zonder kinderen, ik weet niet jij
hebt daar meer onderzoek naar
gedaan maar zo zie ik het… maar
je wil in hartje stad zitten, op
avontuur of wat anders.

23

Type gasten
B&B

1, Ik heb ook veel gasten die uh..
die voor zakelijke reden hier
komen. En uhm die hebben
misschien wat meer geld te
besteden maar die willen toch

1, Ik heb veel oud publiek. Als ik
jongeren heb van onder de 30
dan valt dat op….. ik heb nu 3
dagen een jong stel gehad dat is
opvallend….

1, Wij hebben echt vooral de 50plussers die met de elektrische
fiets komen, hier komen toeren
door de omgeving, of de echte
pieterpad wandelaar.

16

allemaal helemaal goed in orde…
een goede badkamer bij de
kamer, goed werkende internet
verbinding of WIFI, gewoon
ontbijt sochtends. Die willen het
gewoon allemaal prima voor
elkaar. Die zijn dan bij airbnb
misschien daar iets minder zeker
van.
2, Ik denk dat ik heel veel gasten
krijg die nooit naar een airbnb
zullen gaan. Maar wel naar een
hotel.
3,

36
45

2, Neee, de meeste is allemaal
wandelaars en fietsers…. Bijna
allemaal

2, Ja ik merk ook dat het door de
weeks net zo druk is…. nee in de
vakantie net zo druk is als buiten
de vakanties… dus dat zijn echt
die 50-plussers die die kinderen
groot genoeg hebben om alleen
thuis te blijven.
3, Mensen komen hier voor de
rust. Krijg ook regelmatig
mensen die gewoon even los
van hun werk willen, nemen een
laptopje mee maar gewoon even
overal los van willen zijn.
4, Ze komen hier ook voor die
beleving en niet voor een
goedkope overnachting.
5, Dan zou ik het meer zoeken in
meer hotel kamer achtige
accommodaties met een
speciale beleving, want dat is
dan….. dat moet wel heel anders
zijn dan de andere hier in de
buurt. En als je dat maar blijft
doen dan trek je toch je eigen
klanten

kamers daar heb ik
geen zin in.
2, ik denk het
eigenlijk niet zo, maar
er zijn ook altijd wel
mensen die, wat ik
net zei, dat mensen
het helemaal niet
willen bij studenten
op kamers slapen, die
willen gewoon wat
meer privacy.

Afkomst
gasten B&B
Klanten
vanuit
ziekenhuis

17

52
59

Weren van
bepaald type
gasten
Gasten die
vaker boeken

1, Krijgt u weleens aanvragen
van mensen die opnieuw komen
Veel ja, heel veel.
2,

1, Heel veel mensen die mijn
B&B bezoeken die of een cursus
doen en toevallig hier zitten of
alleen zijn gekomen komen de
volgende keer terug met of
partner of vriendinnen of met
vrienden of met etc.. zo werkt
het natuurlijk ook.
2,

Type of Guests
B&B de Goffert
Code Name of
code
17
Tevredenheid
gasten

B&B Slaperij Vierdebaon

20

1, En degene die
bijvoorbeeld tegenover
zit, met dat hele
goedkope, ik denk dat
daar meer mensen
naartoe trekken die ook
gebruik maken van
airbnb, die willen echt
alleen maar goedkoop.

Type gasten
Airbnb

1, Nee, dat heb ik niet.
dat vind ik niet. het
waren niet perse
jongere mensen. Het
waren wel meer
buitenladers dan
Nederlanders die
airbnb boeken, viel mij
op.

B&B Hunnerzijds

B&B Waaldijk

B&B Oude Pomphuisje
1, Ja, ja ik krijg er
complimenten over,
over het ontbijt en dat
het er heel schoon
uitziet dus..

1, Als ik kijk naar de…
de leeftijdscategorie
van mensen die hier
komen, dan denk ik
zelf dat de groep
mensen die op dit
moment gebruik
maken van airbnb
jonger zijn, iets jonger

1, Dus ik, ik denk dat
toch bij airbnb andere
mensen,. Dat het meer
mensen zijn van, hoe
zeg je dat….. veel
jongere mensen die
meer vlug vlug in het
leven staan. Bij ons
gewoon wat meer
mensen komen die

1, ik denk zo’n airbnb
mensen die willen
graag meer in de stad
zitten en zijn meer….
Zijn meer…. Stadgericht
denk ik toch wel.
Misschien museum
bekijken, uitgaan, eten ,
film of wat dan ook,
denk ik hoor.
18

23

Type gasten
B&B

1, Ik denk toch dat je
iets ander publiek
krijgt die minder snel
op airbnb zoeken.
2, Maar zeker zo in de
zomermaanden dan
heb ik vaker 3-4
personen dan, meer 34 personen dat de rest
van het jaar, dus echt
mensen ja toeristen en
stelletjes die fietsen of
wandelen of.

2, De hele markt
zijn, dan de mensen
verandert
die hier komen.
en nu merk je dat mensen
ook veel meer binnen
komen van ja, als je dan
een B&b hebt mag je ook
wel wat verwachten.
Terwijl, helemaal in het
begin, waren er veel
meer mensen die alles
fantastisch vonden, maar
nu vragen ze dus om zeg
maar airbnb met service,
dan verwachten ze die
dus ook
3,

rust willen, die contact
willen.

2, want mensen die
echt in de stad gaan
zitten die kiezen echt
voor de stad en hier
kiezen mensen voor de
natuur.
3, dan denk ik dat de
mensen die normaal
gesprken via airbnb
gaan niet naar u zouden
gaan.. dat vermoed ik…
Ja…
Dus de mensen die niet
naar een airbnb gaan
maar meer naar dit
soort dinen die blijven
ook wel komen.
Dat denk ik ook ja….

1, ik merk sowieso een
heel groot verschil in
gasten vergeleken met
vroeger
normaal gesproken
haalde ze daar dan een
beetje wijn uit en de rest
lieten ze liggen en dat
gingen wij dan s’ avonds
nog opdrinken. Maar nu
is dat flesje altijd weg en
er staan soms niet eens
wijnglazen dus die
hebben dan gewoon die

1, ik denk dat er
mensen zijn die
gewoon die denken
B&B is leuk, dat is
gezellig, zoiets. Dat dat
speelt, dat zie je dan
ook soms op de
televisie, dan is er zon
programma dat is ook
allemaal leuk allemaal
gezellig

1, Dat zijn echt
natuurmensen die hier
komen….. enkelingen,
jongelui, die komen
voor een hoe heet dat,
een concert….. toch
2, nee het is echt heel,
heel zelden dat ik
mensen krijg die het
alleen maar voor de
stad doen. nee…
3, Ja… denk dat ik daar
toch niet tegenop
kan…. Vanwege, ja…

1, Ja, dat zijn vaak
fellows die hier op de
maartenskliniek
komen werken en
uhm, en ook niet in
een hotel willen zitten.
Dan kunnen ze kiezen
voor een B&B en dan
dat ik, nouja, nog
steeds die affiniteit
heb met het
ziekenhuis geeft het
ook een beetje

19

wijn niet opgedronken
maar die nemen die wijn
gewoon mee naar huis
gasten worden misschien
iets onbeschofter, soms.
Nee, ik ben hier een gast
ik betaal hier dus ik neem
dat flesje wijn mee. Niet
alleen dat, maar ook de
kaas die over is, ook de,
ze nemen gewoon alles
mee.
2, maar die vinden het
ook wel heel erg prettig
dat als ze binnen komen
dat het een beetje naar
munt olie ruikt, dat er
een bloemetje staat, dat
is er ben om ze te
verwelkomen en om ze
iets te vertellen over de
omgeving, om het ontbijt
klaar te hebben en dat
flesje wijn.
3, De gasten zijn wel
hetzelfde, maar wat ze
normaal vinden is anders
dan helemaal in het
begin. Ik krijg nog steeds
heel veel complimenten
over de locatie en hoe
leuk het is, maar het lijkt
alsof ze het meer een

gastheer voor die
mensen
2, de mensen die hier
komen die komen hier
voor 2 dagen, soms
voor 3 dagen. Dus ja…
die gaan misschien
voor de zekerheid….
Terwijl je natuurlijk bij
airbnb die zekerheid
natuurlijk ook heb,
maar mensen gaan
ook voor een stukje
privacy en die heb je
niet altijd bij een
airbnb.

nee. Ik denk dat
mensen die de rust en
de natuur zoeken die
komen toch wel.

20

36

Afkomst
gasten B&B

1, Neee, ze komen
allemaal uit ver weg.
Niet echt mensen die
uit de buurt komen en
dan hier komen, nee.

45

Klanten
vanuit
ziekenhuis

1, Maar waar ik ook
heel veel klanten voor
krijg is van de twee
ziekenhuizen die hier
op enkele honderden
meters vandaag zijn.
De universiteit, de
Hoge School waar ik
ook heel veel gasten
van heb, dat zijn toch
mensen die niet via
airbnb een
accommodatie
reserveren, dat zijn
toch…. Denk ik vaak
toch de mensen die
een hotel kamer
zouden willen

52

Weren van
bepaald type
gasten

recht vinden om die
service maar dan nog wat
meer te krijgen

1, mensen die van
buiten de regio komen
voor een operatie en
die dan een dag voor
de operatie hier
verblijven en dat de
familie leden soms
dan hier langer blijven
totdat de patiënt met
ontslag gaat.
2, Recreatie gasten
heb ik ook, dat is niet
zoveel moet ik zeggen.
Daarnaast heb ik ook
van tijd tot tijd, heb ik
artsen. Die vanuit het
buitenland komen en
die voor een langere
periode verblijven.

1, het eerste half jaar
heb ik er een uhm…
een echtpaar in gehad
die werkte in de
radboud als arts.

1, die legen… die roven
alles leeg…. Komen
wanneer ze willen, ze
maken geen afspraken,
en
laten
alles
21

59

Price
Code
18

ontzettend vuil achter.
Dus die wil ik ook niet
hebben meer…
Niet heel vriendelijke
nee…
Vrienden van de fiets
en walk of wisdom die
mogen maar naar de
airbnb toe,

Gasten die
vaker boeken

Name of
code
Prijsverschill
en B&B’s

B&B de Goffert
1, … prijzen van de B&B
hier in de wijken om je
heen zal ik maar zeggen,
die verschillen niet zo
heel veel met de prijzen
die ik hanteer.

B&B Slaperij Vierdebaon

B&B Hunnerzijds

B&B Waaldijk

B&B Oude Pomphuisje

1, ja, maar als ik naar
mezelf kijk ik maak vaak
gebruik van B&B’s en
dan doe ik dat toch op
basis van mijn eerste
indruk, merk ik. De prijs
speelt dan ook wel een
rol, maar uhm als het
een klein prijsverschil is
dat kies ik toch voor dan
maar iets meer, iets
meer comfort, dan dat
ik zeg oke ik wil een
B&B hebben die
misschien tientje of 2
tientjes per nacht
goedkoper heb met een
22

gezamenlijke douche en
badkamer.
22

Prijs Airbnb

28

Prijs
wijzigingen

1, Als mensen airbnb of
booking.com naast elkaar
leggen, ja dan zal het
misschien voor veel
mensen airbnb de
doorslag geven omdat
dat toch wss wat
goedkoper en
eenvoudiger is.
1, Nee….. nee…. Nee.
Omdat ik toch een
redelijk luxe B&B heb en
niet zozeer luxe als in de
entourage maar meer de
luxe in de ruimte,

1, Ik weet alleen dat
als je dat doet, dat je
ook een bedrag af
moet dragen aan de
organisatie, zeg
maar

1, Ik heb nog nooit
verhoogd maar ik ga zeker
ook niet verlagen. Dit is
gewoon mijn prijs, dat is
het al 10 jaar dat heb ik
toentertijd ingezet en dat
vind ik het nog steeds
waard

1, Ik doe het in feite
al…. mijn prijs voor 1
nacht die ligt op 80 euro
en op het moment dat
mensen langer dan 3
dagen blijven gaat die
prijs omlaag. En dan ja…
dan zit je al heel gauw
op 40/50 euro per
overnachting.
2, En ja,… mensen
hebben hier ook de
mogelijkheid om te
zeggen van weet je, ik
hoef geen ontbijt te
hebben dus dan zeg ik
prima.
3, Ik heb zelf de indruk
dat ik voldoende
aandacht besteed aan
de, aan promotie van

1, Ze kiezen voor ons
en ze zeggen o daar
zijn we het mee eens
en dan weten ze
natuurlijk nog niet
wat ze krijgen, maar
over het algemeen
zijn mensen heel
tevreden, wij gaan
ook niet hoger of
lager, we vinden
gewoon dat dit
voldoende is
2, Nee ben ik
helemaal niet van
plan. Nee, absoluut
niet. of de
economische situatie
moet veranderen dat
je meer geld nodig
hebt, maar dan

1, Nee, ik geloof het
niet. dat zou ik niet
snel doen. misschien
hou ik het in de gaten,
maar nu nog niet.
2, Ik vind dat ik een
goede prijs heb en dat
wil ik graag zo houden.
Ik ben gewoon, ze
krijgen waar voor hun
geld…. Vind ik. Ik zit
heel modaal, helemaal
in het midden, ben niet
echt extreem
goedkoop maar ook
niet duur vind ik. Ik zit
wel naar de andere
B&B te kijken hoe duur
zij zijn en wat zij te
bieden hebben en dat
vind ik mezelf heel
23

mijn B&B. ik heb pas
nog de prijzen verhoogd
omdat ik, ik zat op 75
euro per overnachting
en ik merkte gewoon
dat alle prijzen
aanzienlijk hoger lagen
30

Prijs B&B

1, Maar, ja voor een
redelijke prijs krijgen ze
hier een hele etage

1, Ja en voor mij is het dan
35 euro pp, de 2e nacht is
dan zeg maar 25 euro pp.
Dus dat wordt wel minder,
omdat ik dan ook minder
service hoef te bieden dan
de eerste nacht
2, Dat wordt lastig want
dat doe ik nu ook al.
pieterpad lopers betalen
mij 30 euro p/p, en met zn
tweeën betalen ze 60 euro
omdat ik ervan uitging dat
zij armer waren dan andere
mensen

1, Als mensen een
langere periode komen
dan kan, dan krijg je van
mij ook een sterk
gereduceerd tarief, dus
ja als ze voor een
maand boeken dan
betalen ze mij nog maar
iets van 30 euro per
nacht. Dus dat is
gewoon, ja dan wordt
het ineen keer ook
anders. Dan zit ik
gewoon lager dan een
airbnb dat weet ik zeker
2, Kijk als ik in een
hotel zit dan, komt niet
vaak voor, dan stel dan
heb je beneden wel een
ontbijt dat klaar staat
dat is natuurlijk wel
lekker,
Als je een hotel hebt,
dan zit je in een andere
prijsklasse, dan wil je

schiet het alsnog niet
hard op,

redelijk voor wat ze
ervoor krijgen.
3, Maar dan moet ik
dus naar onderen toe
om die prijs gelijk te
houden ja…. Dat doe ik
niet… zo belachelijk
veel…
1, En als ze het
goedkoper willen dan
vragen ze altijd zonder
ontbijt. En dan gaat er
wel iets van de prijs af.
Dat doe ik wel
2, Ik ben al, ik hou hun
prijzen in de gaten en ik
zit eronder…

24

40

Prijsverschil
B&B en
Airbnb

56

Flexibiliteit
prijzen

1, Ze wijken een klein
beetje af, waarschijnlijk,
precies weet ik niet eens,
maar het komt er op neer
dat het op de reservering
prijs voor 1 overnachting
voor 2 personen dat het
misschien een paar euro
verschilt
2, Dat heb ik opzich
weleens overwogen, ja.
Weleens over nagedacht,
maar ik heb besloten om
dat iigv nog niet te doen,
omdat ik nog genoeg
reserveringen heb van
andere platforms en via
mijn website enzo, via de
telefoon noem maar op.
Maar goed ik sluit het
niet uit in de toekomst
dat ik me meer met
tarieven ga differentiëren

1, Dat wordt lastig want
dat doe ik nu ook al.
pieterpad lopers betalen
mij 30 euro p/p, en met zn
tweeën betalen ze 60 euro
omdat ik ervan uitging dat
zij armer waren dan andere
mensen
2, Je zou inderdaad voor
airbnb gasten als je
helemaal niks biedt, ja die
betalen dan echt een stuk
minder. Ja, dat zou best
een overweging zijn. dat je
het helemaal pakt, want
die airbnb aanbieders
kunnen dat vaak niet. die
hebben alleen de
mogelijkheid om airbnb
aan te bieden, en nu
hebben ze een keuze. Ik
heb een keuze

ook van oke dan wil ik
dat geld ook…. Dan wil
ik ook goed ontbijt
hebben
1, Nee nog niet. nee dat
is, geloof dat je airbnb
dan betaal je 15/20%
provisie

1, Heb ik niet 1, Dan zou je de prijs
overwogen. Kan ik iets omlaag doen, maar
heel kort over zijn.
dat compenseert niet
hun provisie denk ik
Maar 5 euro per
persoon per nacht, dat
kost mijn ontbijt, dus
dat haal je er niet uit.
Dat is niet veel een
tientje….. daar kom je
naar 60 euro, nou

1, Ze kunnen van mij
krijgen wat ze willen. Bij
mij kregen ze ook een
doe het zelf ontbijt. Ze
mogen zelf hun
broodjes afbakken.
25

25

Aanvraag
lager tarief

1, ik krijg niet echt
specifiek de vraag van
goh van kun je iets met
de prijs doen, uhm…. Ja
soms, soms, ja vragen ze
wat is de prijs bij u.
2, ja en als ze via de
telefoon reserveren kan
ik ze ook weer korting
geven, omdat ik de

1, Uhm, jawel er zijn wel
mensen die vragen of het
voor minder kan. Dat doe
ik niet
2, Jawel trouwens, ja! Hoe
ga ik daarmee om, dat is
wel een bijzondere manier.
Ik kreeg laatst een
telefoontje van gasten die
konden niet terecht aan de

2, Zo steek ik niet in
elkaar. Maar ik kom uit
de gezondheidszorg.
Dan ben je altijd bezig
met dienend zijn tegen
je klanten. Dus ja… weet
je als je een hotel gaat
kun je er ook voor
kiezen om geen ontbijt
te nemen, hoef je er
niet voor te betalen. Je
kunt 2 dingen doen, ik
kies ervoor om mijn
prijs te plaatsen zonder
ontbijt en dan
vervolgens extra geld te
vragen voor een ontbijt,
dat zie je bij sommige
B&B’s ook. Ik heb zoiets
van ik geef de prijs incl.
ontbijt en als ze dat niet
willen, dan kan dat
ook….
1, Dat wordt weleens
gevraagd, ja. Als
mensen een langere
periode komen dan kan,
dan krijg je van mij ook
een sterk gereduceerd
tarief

1, Nee, wij zijn
gewoon heel
duidelijk in onze
informatie. Dit
moeten ze betalen,
dus nou ja als je dat
te duur vindt dan
kom je niet.

1, Nee. Nooit.

26

64

Price
Code

provisie bij booking.com
niet hoef te betalen, ja.
Maar, nee ze zeggen niet
van, ik heb niet de indruk
dat ze mij (uitspelen) met
airbnb te vermelden.

overkant waar ze dus de
goedkopere B&B
aanbieden. Dus in plaats
van 45 euro, moesten ze bij
70 euro betalen. En toen
vroegen ze meteen, en als
we nou zelf het ontbijt
regelen, kan er dan wat
geld van de prijs. Toen zei
ik: : ik heb geen B&B voor
alleen maar de inkomsten,
ik heb een B&B omdat ik
het fijn vind om mensen te
verwennen gewoon dat ik
zie dat ze blij zijn. Toen heb
ik ze ontzettend verwend
met een hapje dat over
was van het koken, dat
flesje wijn, aangeklopt of
ze een biertje wilden of
een kaasplankje. Maar de
volgende dag gaven ze niet
alleen het bedrag dat ze
moesten betalen maar ook
fooi

B&B Westzijde

B&B de Pastorie

Toeristenbel
asting

Name of
code

B&B het Balkon

B&B Bottendaal

27

18
22

28

Prijsverschill
en B&B’s
Prijs Airbnb

Prijs
wijzigingen

1, Airbnb, maar het gekke
is, airbnb is niet altijd zo
goedkoop he, Nee, Als je
kijkt naar de prijzen.
2, maar als ik hier airbnb
Nijmegen kijk zie ik ook af
en toe hele hoge prijzen.
Maar ook hele lage.

1, Het is zoveel procent moeten we afdragen
2, Neee ik denk goedkoper.
3, Ja dat is een beetje net zoals dat je een
vliegtuig ticket boekt, dan komt er weer dit bij
en dan weer dat. Airbnb heeft van alles wat
erbij komt.
3, Bij airbnb gebeurt het ook, omdat het heel
spontaan, omdat mensen het spontaan er
gewoon opzetten.
1, Niet gaan wijzigingen
gaat gewoon omhoog
haha.
Omhoog dus
Volgend jaar wordt het een
9% tarief i.p.v. 6% tarief he,
dus wordt ingevoerd, dus
dan gaat de prijs sowieso
omhoog.
2, Heeft niks met airbnb te
maken.
2, wat vind ik reëel als
mensen 4/5 dagen hier zijn
dat het dan goedkoper is,
maar dan moet je ook gaan
zitten schipperen met 4daagse moet weer duurder
zijn…. augustus en juli
moet duurder zijn dan
oktober…. Daar heb ik

1, Nee mijn prijzen gaan
niet omlaag

1, Ja ik ga wel nu in de wintermaanden, zeg
maar eventjes rondom kerst ga ik wel…. Ik denk
dat ik bij airbnb de prijzen wat lager ga maken
ja.
2, Ze schuiven de hele tijd met de prijzen.
Hoogseizoen en weekenden gaan die prijzen
omhoog. Ik doe dat helemaal niet. een hotel
kan ook naar beneden toe.
3, de bovenbuurman
hij verhuurt zijn kamer voor 80 euro dan komen
de mensen ook. Het weekend erop is het rustig
en dan zet hij het erop voor 30 euro. Hij gaat
ook huppatee
4, Vooral de wintermaanden.
5, Wij hebben wel die prijs iets verhoogd,
omdat het eerst wel extreem laag was toen
hadden we 35 euro ofzo nu is het 38 euro,
maar we willen wel onder die 40 euro blijven
want daardoor krijgen we veel meer gasten.

28

30

Prijs B&B

1, ook als je mijn website
ziet met alle kamers met
eigen badkamer, weet ik
veel alles erop en eraan,
dat ze mij eerder
vergelijken met een
hotel, waar je ook niet
kan gaan onderhandelen
over de prijs, nee… dan
dat ze mij gaan
vergelijken met airbnb…
dat denk ik…..
2, Dat komt ook door die
romantische tv-series. Ik
bedoel ik weet niet wat
mensen dan verwachten
bij een B&B, maar daar
zie je zulke luxe B&B’s
ook, van jeminee, je moet
10x zoveel bieden als een
doorsnee hotel
Ja…
Voor een lagere prijs. Tja
dat stopt ergens, weet je.
Ik kan wel gouden kranen
gaan monteren, maar ik
moet met mijn prijs lager
blijven dan een hotel… ja.
3,

gewoon geen zin in. Ik doe
het hele jaar hetzelfde.
1, Ook al kom je alleen, dan
heb je alsnog 35 euro is er
geen meerprijs. Dat heeft
eigenlijk geen enkele B&B
of geen enkele verhuurder
doet dat.
Wat bedoelt u precies
1 persoon betaalt altijd een
meerprijs
2, Omdat ik het altijd heel
onsympathiek vond, ben
vaak zelf alleen op vakantie
gegaan. Altijd moest ik
meer betalen dan een
ander. Mensen die met zn
tweeën gingen
Kan ik me voorstellen
Dat vond ik zo frustrerend.
3,

1, Ja, maar verder
1, op onze eigen website vragen we 38 euro
eigenlijk niet op 1 nacht.
Doe ik ook niks mee
want ik vind, ik bied dit
en die prijs is netjes
bepaald en als ik dan de
een korting ga geven en
de ander niet voelt dat
voor mij niet goed.

29

40

Prijsverschil
B&B en
Airbnb

1, Heeft u overwogen,
misschien doet u dit al,
maar om klanten vanuit
airbnb een ander tarief
te laten betalen dan via
de B&B.nl website
bijvoorbeeld en zo ja
hoe?
Nee, heb ik niet
overwogen.

56

Flexibiliteit
prijzen

25

Aanvraag
lager tarief

1, ik geef wel korting
hoor, zeker in de studio.
Zit nu ook een meisje uit
amerika van 2 weken
zonder ontbijt en daar
maak ik dan een speciale
prijs voor, dat doe ik wel
hoor.
1, Ik krijg die vragen
weleens, ja. Niet heel veel
hoor. Ze kunnen op de
website, overal zien ze al
die prijs en dan. Er zijn
mensen die dan willen
onderhandelen, maar ik
ga dat niet bij iedere

1, Ik zou ze geen ander
tarief laten betalen

1, Ja, wat ik aan
commissie dan aan
airbnb moet betalen dat
zet ik er bovenop. maar
ik wil gewoon een
goede website waar ik
mijn standaard prijzen
op zet en alles wat via
andere sites is…

1, want bij B&B.nl betaal je 1 bedrag per jaar…
voor het lidmaatschap.
2, dus ik denk eigenlijk dat ik bij B&B.nl wel
goedkoper uit ben
Bij airbnb betaal je ook echt per overnachting
Ja en per persoon etc
3, Nee, bij airbnb zijn wij denk ik, ik denk dat
we daar wel iets minder aan over houden ja,
maar dat is vanwege de concurrentie, want als
wij merken, als we boven die 40 euro gaan
zitten met een overnachting voor 1 persoon,
nou dat is echt goedkoop, dan krijgen we sws
minder boekingen
4, Ja…. Dat doen wij al, dan staan we iets hoger
in de ranking, anders… gaat volgens mij met
prijzen dan sta je best onderaan.

1, Dat is in ons geval niet zo
waar. Wij hebben, ik heb
gewoon een 35 euro p/p
prijs.
2,

1, Hmmmm zelden
eigenlijk…. Alleen als ze
bijvoorbeeld een week
willen blijven, of ze dan
korting kunnen krijgen

1, Absoluut, iedereen is tegenwoordig aan het
bemiddelen
4 jongens komen
, boeken ook via airbnb voor 4 personen en dan
vragen ze of ze een matrasje op de grond
kunnen leggen voor hetzelfde bedrag, voor 4
personen

30

64

Toeristenbel
asting

boeking doen hoor, geen
zin in. Doe ik niet.
2, Dat ze zeggen ja sorry
maar aan de andere kant
van het spoor zitten er 3
voor 20 euro minder, ik
vind uw tuin heel leuk,
maar ik wil wel 15 euro
korting, dat je van dat
soort mensen krijgt.
Ja dat zou kunnen. Ja
weet je tegen die tijd, dan
hou ik ermee op. Dan
stop ik ermee, dat vind ik
niet meer leuk op die
manier zaken doen
3, Maar stel die mensen
willen 1 nacht logeren in
een normale kamer en ze
zeggen ik wil geen ontbijt
en we willen 20 euro
korting ik noem maar
wat….
Dat zou ik eventueel doen
ja, maar ik kondig dat niet
op die manier aan op de
website.
4,
1, ja tegenwoordig
moeten ze
toeristenbelasting
betalen, airbnb moet dat

1, maar toeristen belasting gaat het zo dat wij,
ik per jaar via de gemeente krijgen we een brief
en dan moeten wij, dan moeten we het aantal
gasten dat we hebben gehad moeten we
doorgeven en dat is best wel veel.
31

inhouden of is dat alleen
in Amsterdam?
2, Dan is het zo dat je
geen toeristen belasting
moet betalen en volgens
mij ook geen 6% BTW, en
ik vind het allemaal niet
deugen….. ja dat vind ik
gewoon niet leuk.

Performance
Code
9

24

Name of
Code
Prestatie
B&B

Daling omzet

B&B De Goffert

1, . En uhm eigenlijk heeft
dat vanaf het begin heel
goed gelopen. Elk jaar
iets beter zelfs dan het
jaar ervoor, dus ja het is
eigenlijk een succes tot
nu toe.
1, Nou ja, nee. Heb ik niet
gemerkt, nee.

2, En het is ook altijd zo geweest dat wij hem
zelf betaalden. Wij rekenden het niet door aan
de gasten
de meneer van de gemeente die zei toen van je
kunt veel beter de mensen gewoon laten
inschrijven en daarna weer uitschrijven

B&B Slaperij
Vierdebaon

B&B Hunnerzijds

B&B Waaldijk

B&B Oude Pomphuisje

1, Nee… als het nou
slecht ging met mij, dan
zou ik het wel doen maar
het gaat niet slecht…. Ik
moet het ook maar
aankunnen he.
1, Ik zie dat de omzet
terugloopt en dat
komt omdat er
meerdere B&B’s in de
buurt zijn maar ook de
budget B&B’s dat
iemand dan gewoon
alleen maar een bed
heeft, vaak met

1, Dit jaar is het iets
rustiger…. Dat merk ik
wel, in vergelijking met
voorgaande jaren. Maar
of dat nou meteen
verontrustend is…. ik
maak me er geen
zorgen om

1, Ja, ietsjes…. Niet veel.
Maar of dat nu daaraan
ligt of dat het nou, of dat
ik veranderd ben naar 2
nachten…. Dat weet ik
dus niet, waar het aan
ligt.
Is het een heel groot
verschil?
32

26

Boekingen
Booking.com

1, ik krijg ongeveer zon
75% van de reserveringen
via booking.com, dat daar
mensen zijn die voor
gemak kiezen en die
alleen maar booking.com
hanteren, dus ja als
platform om een plaats te
zoeken in Nijmegen denk
ik.
2, als ze via booking.com
reserveren is het gewoon
de prijs die op
booking.com staat daar
kan ik niet op afwijken

27

Boekingen
B&B.nl

1, Bij B&B.nl, dat is een
ander platform dat ken je
wss ook wel, daar krijgen
ze bij meer nachten 5%
korting, en als ze alleen
reserveren krijgen ze ook
korting, hoeven ze geen
ontbijt voor 2 te betalen,
wat bij booking.com wel
is, maar bij B&B.nl niet.

meerdere mensen op
1 kamer en dan een
heel minimaal ontbijt
en dan soms 22 euro
per persoon betaalt.

Nee, minimaal…..

1, Het is verschrikkelijk
wat die mensen vragen
aan provisie dat vind ik
zoooooveel, net zoals
booking.com dat heb ik
ook overwogen om daar
in te gaan, maar als ik zie
wat daar bij komt aan
kosten, welke gek gaat er
dan hier zitten voor die
prijs

1, We hebben een
eigen website en we
zijn aangesloten bij
B&B.nl en B&B.eu en
daar komen elke keer
aanvragen binnen en af
en toe bellen mensen
die zoeken het gewoon
op internet, van in de
buurt van Bemmel is er
wat en dan bellen ze
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61

Boekingen
via andere
platforms

58

Boekingen
voor 1 nacht
Verhuur van
meerdere
dagen

55

1, Tenzij ik dan uhm..
een prijs afspraak maak
als ik dan… zo bij
tripadvisor dan kan ik
dan mijn prijs aanpassen,
kan ik zo laag maken als
ik zelf wil, en uhm.. voor
hun kosten dat ik dan
weer op de oude prijs
kom, maar dan verlies ik
zoveel… dus.. ik heb
laatst had ik een
aanvraag en en toen
dacht ik, 200 euro is wat
ik vraag, als ze via
rechtstreeks via mijn
website hadden
aangevraagd, maar dan
doet tripadvisor doet er
nog zoveel bovenop dat
mensen helemaal niet
meer geïnteresseerd zijn.
1, . Nee, ik ben ook
ingesteld op zowel de
bewoner als ben
aangesteld op mijn
privacy, ik denk dat dat
gewoon belangrijk is
maar als ik elke keer
met mijn klein kinderen
de tuin in dender, en ze
34

zouden hier constant
wonen dan is die
privacy natuurlijk
minder.
2, ik vind het te ver gaan
om tegen mensen te
zeggen van uhm.. je
moet minimaal 2
nachten nemen, dus
heb ik gewoon de prijs
van de eerste nacht
verhoogd naar 80 euro.
Dus dan ook weer ander
publiek aan te trekken.
46

Bedrijfsvoeri
ng van de
B&B

1, waar wij heel erg van
uitgaan is van onszelf
hier, van als ik ergens
binnen kom, ergens
overnacht wat vind ik
dan prettig? En
daarnaast, wat kan ik
mensen hier
aanbieden. Ik bedoel,
het is aldoende leert
men, eigenlijk.
uitgegaan van wat past
bij ons en wat zou ik
zelf prettig vinden als ik
ergens kom.
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57

Mond-totmond
reclame

13

Hoeveelheid
klanten
vanuit
Airbnb

1, In die 4 jaar dat ik de
B&B nu verhuur, nouuu
geloof dat er 4/5 klanten
hebben gehad die via
airbnb de B&B hebben
gehuurd

Performance
Code Name of
Code
9
Prestatie
B&B

B&B Westzijde

24

1, Ik weet niet, mijn omzet is
wel behoorlijk omlaag
gegaan. Dit jaar wordt het
wel wat meer, dus het gaat
de goede kant op… uhm..
maar waardoor het dan
omlaag is gegaan weet je
natuurlijk nooit met
zekerheid.
2, Dus ja… waarom is mijn
omzet omlaag gegaan….

Daling
omzet

1, Wat ik dan merk is
dat mond reclame, dat
geldt voor alles, dat
balletje als dat eenmaal
gaat rollen dan rolt het
heel hard hoor

B&B de Pastorie

B&B het Balkon

1,

1, Het begon gewoon heel
rustig maar dat was ook
goed. ik wil ook bewust via
via, ik wil niet gelijk knallen
en helemaal vol zitten.
1, Nee, ik kan daar nog niet
veel over zeggen in 2 jaar
tijd, wat nu echt de
topmaanden zijn en wat niet

B&B Bottendaal
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Door de toename van de
hotels, door de toename van
het aantal B&B’s of airbnb…
dat weet ik eigenlijk niet.
26

Boekingen
Booking.co
m

27

Boekingen
B&B.nl

1, Tja misschien, ik weet het
niet. k ben ook geen lid van
Booking.com omdat ik het een
vreselijk bedrijf vind… die mij al
verschillende keren hebben
lastig gevallen om wel lid te
worden, ze ze… ze geven zelfs
aan van we willen fotos maken,
ze komen van alles doen. ze
maken het helemaal prachtig
voor me, maar ik wil ze niet.
2, En niet te lui he, 14% per
booking. Nou ja daar hoeven ze
alleen maar een agenda voor in
te vullen.

1, Booking heb ik al redelijk
in de startblokken staan, dus
als de aantallen enorm
teruglopen dan meld ik me
aan en dan sta ik erop.
2, mijn schoonmoeder had
Booking.com en dan komen
er Aziaten en allemaal rode
saus op de muren, allemaal
drama verhalen, en toen
dacht ik ik wacht nog wel
even met Booking.com. ik
heb alleen maar leuke en
nette mensen gehad.
3, ik zou dan voor de
bekendheid op Booking.com
gaan, kom je ook op al die
anderen, Trivago etc…
1, kijk ik bepaal nu zelf, normaal 1, ik ben begonnen met
gesproken doe ik B&B.nl….
B&B.nl en dat is nu nog
maar ik heb, ik krijg al die mails steeds.
zelf binnen. Zij zijn mijn
2. gewoon zorgen dat mijn
zoekmachine en meer niet…. en prijs via B&B.nl en via mijn
ik betaal 200 euro per jaar zeg
eigen site is goedkoper is…
maar voor die diensten, vind ik dan wordt je wel gevonden,
redelijk.
maar boeken ze ook weer die
andere dingen, denk ik

37

3, en via B&B.nl moet je eerst
reageren bedankt voor je
aanvraag en dan vervolgens
wil je reserveren…. Daar zit je
zelf altijd tussen en daarom…
dat is voor mij wel veilig,
want ik ben niet constant op
mijn telefoon aan het kijken.
61

Boekingen
via andere
platforms

58

Boekingen
voor 1
nacht

55

Verhuur
van
meerdere
dagen
Bedrijfsvoe
ring van de
B&B

46

1, Maar ik wil het eerder
zoeken op plekken als
boekjes van het pieterpad,
boekjes van de NS.
1, Het enige waar ik over
twijfel is of ik alleen nog voor
2 nachten zal doen, dus niet
alleen voor 1 nacht maar
alleen voor 2

1, ik heb het idee maar dat
kan ik nog niet met cijfers
staven dat bij mij het aantal
boekingen van 1 nacht, dat is
een ramp hoor dan moet je
daarna alles weer
schoonmaken de hele
ratteplan… dat bij mij het
aantal boekingen voor 1
nacht toeneemt.
2,

1, ik regel het voor de rest
helemaal zelf. Als ik mensen
niet wil of als ik mensen wil dan
doe ik ze gewoon niet, dan zeg

1, Ik denk dat we dat sws al gaan
doen in de wintermaanden, de
prijs naar beneden toe… maar ja ik
denk ja… ik ben er eigenlijk niet zo
heel bang voor maar ja
38

57

Mond-totmond
reclame

13

Hoeveelhei
d klanten
vanuit
Airbnb

1, Mja als zij komen, kunnen
ze mond tot mond reclame
naar mensen die niet komen
Dat is wel het idee ja, maar
dat gebeurt denk ik ook wel.
Maar zou niet weten wat ik
daar verder aan strategie
nog moet veranderen.
1, Nou heb ik laatst mijn
studiootje aangemeld via
airbnb… ik heb er nog nooit
een aanvraag gehad.
2, In de tussentijd heeft u de
studio wel verhuurd?
Ja dat zeker, ja. Maar niet via
airbnb.
3,

General opinion about
Airbnb
Code Name of code
31
Eerlijkheid BM
Airbnb

ik dat er geen beschikbaarheid
is.

1, We hebben best veel boekingen
vanuit airbnb. Nog meer
boekingen volgens mij en dan kom
je wat hoger te staan, zo werkt het
volgens mij

B&B de Goffert

B&B Slaperij Vierdebaon

B&B Hunnerzijds

B&B Waaldijk

1, ik vind het oneerlijk,
omdat ze er zelf ook
gebruik van maken en het is
uhm… oneerlijk omdat ze
dus niet op hetzelfde
speelveld zich begeven als
verhuurder als de B&B

1, want op het moment
dat als je het hebt over
eerlijkheid daar heb ik
nooit een mening over,
want als er iemand is die
iets verzint en het mag

1, Ik zie daar niet echt
iets verkeerds in in dat
business model. Je
maakt gebruik van
ruimtes die benut
worden en daar staat
een bepaalde prijs

1, Daar heb ik nooit
over nagedacht,
haha. Uhm, ja ik vind
het ook zon, ik vind
het eigenlijk een
vreemde vraag, want
ik vind dat het niet

B&B Oude
Pomphuisje

39

eigenaar of de kleinere
hotels. Die moeten aan
allerlei eisen voldoen, uhm,
brandveiligheid, ze betalen
toeristen belasting, en
airbnb niet. dat is ergens
natuurlijk oneerlijk.
2, maar ik vind dat ze
zodanig openheid moeten
geven dat er controle
mogelijk is op het aantal
reserveringen dat iemand
heeft en die iemand moet
ook toeristen belasting
betalen want het zijn echt
toeristen die daarvan
gebruik maken.
3, het principe van airbnb
vind ik positief en dat vind
ik sympathiek. Namelijk
delen, ik ben zelf iemand
die heel erg voor de
deeleconomie is.
4, alleen het is bij airbnb
helemaal uit de hand
gelopen
het is natuurlijk een hele
bedrijfstak geworden van
bedrijven die de
sleutelbeheer overnemen.
En ja…. Een huis 365 dagen
per jaar uhm… benutten
voor airbnb activiteiten, kijk

volgens de wet dan vind
ik het al goed.
2, blijkbaar behoefte aan
alleen maar verhuur van
een kamer of een huis.
Daar is dus blijkbaar een
behoefte, dus ik vind dat
nooit oneerlijk want dat
is altijd eerlijke
concurrentie want je
springt in op een
behoefte in de markt,
dat houdt je scherp en
daar moet je gewoon
beter over na gaan
denken.

tegenover. En als je dan
vervolgens daar ook een
bemiddelingsprijs voor
vraagt, als airbnb, ja…
iets wat je bedenkt dan
mag je daar ook een
prijs voor vragen toch?

gaat of iets eerlijk is,
lijkt mij.
2, Dat kan ik me
voorstellen dat dat
niet eerlijk is, maar
daar heb ik nooit
over nagedacht
eigenlijk.

40

32

Eisen voor
B&B’s

38

Concept van
Airbnb

en dan is het natuurlijk niet
meer het delen van een
ruimte die je weleens niet
gebruikt, en dat ja dat dat
stoort mij, dat vind ik niet
correct.

1, Ja weet je wat airbnb
heeft dat is louter het
verhuren van een ruimte,
he. Ze hebben geen ontbijt,

1, Dat vind ik wel
overdreven
Ik vind eigenlijk
Gewoon je komt binnen
je betaalt een bepaald
bedrag niet al teveel, je
krijgt een soort van
service je krijgt een
bepaalde gezelligheid,
dan vind ik het dus
belachelijk dat een B&B
al moet voldoen aan dat
soort normen en
veiligheidseisen
2, maar als jij in een huis
gaat zitten dan is het
niet anders dan in je
eigen huis. In sommige
huizen zijn wel
brandblussers en in
sommige huizen zijn
geen brandblussers
1, alleen het
beschikbaar stellen is
van jouw woning of
appartement of deel
van je woning zonder

1, Alleen er mocht
dan niet een, moest
aan bepaalde eisen
voldoen. Alles moest
los zitten, dus het
mag niet echt als
bewoning gebruikt
worden en dat zien
ze dan als geen vaste,
vaste wasmachines of
vaatwasser of wat
dan ook, alles moet
loszitten. Daar heb ik
aan voldaan

41

louter de, de het verhuren
van de ruimte

39

Airbnb
Amsterdam

50

Overlast
Airbnb

1, ik vind het voor
Amsterdam ook echt wel
een probleem hoor, hoe
vaak kom ik in Amsterdam,
maar… dus als ik naar
Amsterdam ga voor een
dagje uit en je struikelt over
de toeristen dan,

inderdaad een stukje
persoonlijke aandacht,
zonder het ontbijt. Bij
een airbnb is de
gastheer 9 van de 10
keer niet aanwezig. Dat
is een beetje het
verschil
1, in Adam hebben ze
bijvoorbeeld al een
maximum aan dagen
dat je een airbnb
onafgebroken mag
verhuren, of ja een
kamer via airbnb.
Hoelang dat exact is
weet ik niet, maar
inderdaad Adam is een
stuk toeristischer dan
hier, voor zover ik weet
is dat hier nog niet maar
dat zal in de toekomst
wellicht nog veranderen

1, Eerlijk? Nou ja,
uhm… ik heb daar
eigenlijk geen idee
over. Ik vind het niet
altijd even eerlijk, in
Amsterdam vind ik
het niet eerlijk

1, Grote overlast…..
ook in grote steden
dat is het enige wat ik
weet. Hier niet.
2, Nou als zoveel
mensen aan
appartement kopen
en nooit erin wonen
en alleen die
rolkoffers voor je
42

deur, mensen die
daar altijd wonen en
dan die rolkoffers
steeds voor je deur,
dat is overlast.
19

Marktsegment 1, Ja, ik denk wel dat ze zich
Airbnb
in hetzelfde, ja ze bevinden
zich in hetzelfde
marktsegment.
2, Trekken ze dezelfde
mensen aan denkt u?
Voor een gedeelte wel ja,
denk ik wel ja. Ja

48

Onafgebroken
verhuur van
Airbnb

62

Uber

1, 60 dagen, dat was het
geloof ik, ja. Maar goed ook
dat is vaak moeilijk te
controleren omdat ze dus,
ja, beetje onder de radar
werken he

1, Ik denk dat ik meer
mensen aantrek die
gezelligheid zoeken, die
wel ja. Die willen wel
heel erg, dat is een
ander segment
inderdaad

1, Als ik kijk naar de… de
leeftijdscategorie van
mensen die hier komen,
dan denk ik zelf dat de
groep mensen die op dit
moment gebruik maken
van airbnb jonger zijn,
iets jonger zijn, dan de
mensen die hier komen.

1, Uhmmmm, ik
denk het niet

1, Hmmm, nee ik
denk het niet. hier
denk ik dat ik
toeristen die naar
buiten trekt, uhm…
fietsend, wandelend.
ik denk zo’n airbnb
mensen die willen
graag meer in de stad
zitten.
1, Wat weet ik van
airbnb, nou dat er
aardig misbruik van
gemaakt wordt.
Mensen kopen een
appartementje, gaan
ergens anders wonen
en vervolgens altijd
dat airbnb, die
wonen er nooit. Het
is nooit hun echte
eigendom, geen
wooneigendom. Ze
verhuren het alleen
constant.
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General opinion about
Airbnb
Code Name of code
31
Eerlijkheid BM
Airbnb

B&B Westzijde

B&B de Pastorie

B&B het Balkon

B&B Bottendaal

1, dat vind ik dus dat ze dat
wel moeten doen, ja… maar
ik vind vooral ook dat ze
toeristen belasting moeten
betalen.
2, Maar volgens de
gemeentelijke verordening
moet iedereen die
overnachtingen aanbied,
ook al is het maar voor een
aantal dagen, moet
toeristen belasting
vragen…. Ja en ik word daar
hevig op gecontroleerd en
dat zou oneerlijk zijn, als
airbnb dat niet hoeft te
doen.
3, Alleen nu wordt het een
commercieel gedoe weet je
wel. Een jongen heeft een
appartementje en het
meisje heeft een
appartementje, ze gaan
samenwonen en ze houden
1 appartement aan om die
helemaal te verhuren met

1, ik vind dat geen punt
als het individueel
gebeurt. Als jij je kamer
verhuurt voor een paar
nachten ofzo, dan vind ik
dat prima. Maar het
wordt een ander verhaal
als het gewoon zeer veel
gaat gebeuren. En dat
gebeurt er nu, dat hele
hotels, dat hele wijken
bij wijze van spreken
helemaal.
2, Kijk dat vind ik dus
oneigenlijk gebruik
maken van een airbnb…
want dat is, kijk… dan zit
je in zon stuk van. Kijk
airbnb is hartstikke
mooi, maar als het zou..
als het uitgevoerd zou
worden zoals het
bedoeld is… maar dat
gebeurt dus niet. er
worden nu allerlei
verhuur bedrijven

1, Uhm… ja als ik het
algemeen zie, als ik aan
Amsterdam denk, dat
vind ik het een oneerlijk
model, want dan uhm…
daar is het echt een
hele directie
concurrentie van de
bestaande B&B’s en
Hotels en dat soort
dingen.
2, en vind ik het mooi
dat er juist
mogelijkheden ontstaan
omdat de vraag er is,
want die vraag is er naar
andere plekjes dan de
geijkte hotels.
3, Mensen willen wat
anders, dus daar
ontstaan
mogelijkheden, je wilt
dingen bieden waar
vraag naar is.
4, Er was een vraag naar
andere plekjes en

1, Nou ik denk eigenlijk niet dat ze wat fout
doen ofzo, maar goed het is…. ja eerlijk.
2, Ik denk ook wel dat het serieuze
concurrentie is voor de goedkopere hotels, of
pensions… er komen er best veel in Nijmegen
en er komen er nog meer. Ik denk wel, als het
zo gaat met die hele panden, is ook in
Amsterdam heel erg aan de hand he.
3, maar hier in Nijmegen ben ik er niet zo
bang voor. En eerlijk, ja het is ook wel gewoon
modern enzo… ik weet niet. ik denk wel, zoals
wij als we goed lopen en ik heb er verder niet
zoveel last van, en als ik er veel last van heb
moet ik ook maar mee… ik kan ook lager met
mijn prijzen gaan, ik bedoel ja.
4, ze hebben het goed voor elkaar die airbnb.
Dus eerlijk, ze hebben het goed aangepakt ja.
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airbnb. Dat vind ik niet
eerlijk, zeker niet als het
een sociale woningbouw
appartement is.
4, Maar ik ben heel erg
negatief eigenlijk over
dingen als airbnb, en vooral
omdat, er zon discrepantie
zit tussen het verhaal van
de deeleconomie en de
alternatieven eraan wat ik
allemaal prachtig vind en de
praktijk, wat gewoon 1
commercieel gebeuren is
geworden.
5, Het heeft nog steeds die
sfeer van o god wat zijn we
aardig en lief voor elkaar.
Maar onder die vlag wordt
een heel commercieel
concept uitgerold waar
gruwelijk veel geld aan
wordt verdiend. Ik vind dat
soort praktijken gewoon
niet deugen.
6,

ingeschakeld. Men gaat
persoonlijk dingen
verhuren he, zonder
afdracht en zonder
toeristen belasting,
zonder uhm…. De BTW
en zonder de, ik bedoel
alles wat wij wel moeten
betalen dat wordt dan
niet gedaan, kijk als
iemand individueel even
een paar dagen doet is
het niet erg, maar als
het, die praktijken die
zijn er nu ook, er zijn
mensen die gewon een
heel pand kopen en dat
helemaal verhuren met
airbnb, ja dat is gewoon
grof geld verdienen en
allemaal zwart….`
3, Maar het is toch, het
is de boel belazeren, het
is niet slim het is gewoon
niet eerlijk

originele overnachting
mogelijkheden en daar
is iemand mee
begonnen. Het is juist
goed dat er zoiets
ontstaat als airbnb
Dat bied nieuwe
mogelijkheden… en het
is logisch dat daar dan
nu in gereguleerd wordt
en dat de gemeente
daar regels in gaat
stellen
5, Die regelgeving had
daar iets eerder in
moeten spelen, maar
die zijn wat logger en
die doen dat niet snel,
maar dat had
voorkomen kunnen en
moeten worden denk ik,
en dat is nu te laat…
maar over het
algemeen, ja… denk ik
dat dat alleen maar
goeie ontwikkelingen is.
6, Dan moet je of
meegaan of optijd wat
anders gaan doen, maar
niet gaan piepen als er
nieuwe dingen
ontstaan.
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32

Eisen voor
B&B’s

38

Concept van
Airbnb

1, brandmelders,
rookmelders, brandblusser
noem het op…. B&B’s
moeten daar aan voldoen
officieel, airbnbs worden
daar niet op gecontroleerd,
dat is allemaal NOG niet
gereguleerd.
Bij B&B’s ook niet goed
gereguleerd hoor.
2, Het enige wat ik hoor is
controle op de toeristen
belasting, of ik dat wel goed
bijhoud… dat is het enige
wat ik hoor.
1, Ik heb geen bezwaar
tegen airbnb… en ik vind
het opzich toen het begon
en iemand gaat op
vakantie, 3 weken, en die
verhuurt zijn flat 3 weken
onder, ja leuk!
2,

1, Natuurlijk moet dat
eerlijk gaan en moet ik
voldoen aan allerlei
richtlijnen… als je het
over horeca hebt en dat
soort dingen…. Maar ja
daar komt die
regelgeving nou
eenmaal achteraan wat
ik al zei. Ik denk dat dat
logisch en goed is

1, Het concept is
eigenlijk hartstikke leuk.
Wat ik zei van dat
couchsurfen wat vroeger
dan was, dat je weet niet
of jij het kent, het is dan
je bank verhuren bwv…
ik jouw bank en jij de
mijne.
2, Zo is airbnb vanuit
daar ontstaan, dus
uhm… dus ik vind dat
een leuk concept
eigenlijk, alleen het
wordt zo commercieel
dat het niet meer, dat
dat minder leuk gaat

1, maar als je een heel
huis huurt dat is
natuurlijk iets totaal
anders. Dan wonen
mensen er helemaal
niet, die zijn gewoon
weg.
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39

Airbnb
Amsterdam

50

Overlast
Airbnb

1, en dan nog los van die
commerciële jongens die in
Adam de panden opkopen
en alles ver airbnb’en.
2,

worden voor andere
partijen.
3,
1, Mocht de
amsterdamse praktijken
zich nu uitwaaien naar
Nijmegen, uhm… denkt
u dan nog dat het, vind
u het dan nog eerlijk. Ik
zie dat niet zo gebeuren,
Want wie wil er nu met
massaal naar nijmegen
komen, he. Het is
natuurlijk wel een
provincie stadje he….
Van. En ik denk, ik denk
ook wat er nu in
amsterdam gebeurt is
dan mensen op ten duur
in opstand komen he,
dat mensen denken van
hallo leuk hoor al die
mensen hier maar zoveel
is nou ook weer niet de
bedoeling.
1, Het wordt een hele
storende factor, dat is
een uhm… een neven
activiteit erbij komt, dat
mensen helemaal
gallisch worden van al
die rolkoffertjes in de
stad he. De hele stad is
47

19

Marktsegment 1, Voor een groot deel wel
Airbnb
denk ik…. In ieder geval het
toeristische deel.
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Onafgebroken
verhuur van
Airbnb

62

Uber

1, Ze gaan er nu ook
beperken tot 30 dagen.
2,

een hotel geworden en
daar hebben mensen last
van. Dat is natuurlijk
heel vervelend,
1, Overnachten
1, Nee, we hadden het
natuurlijk…. Dus het is,
er net over.
mensen die zoeken een
plek om te slapen dat is
de grootste overlap
2, Een B&B althans, zo
vind ik het, dat vind ik
persoonlijk dat een B&B
een plek moet zijn wat
een, wat ook iets
toevoegt, wat meer is.
een mooie plek is een
leuke plek is of een
rustige of een fijne plek
is om te zijn. airbnb
hoeft dat niet perse vind
ik.
1, Ja maar wie
controleert dat
Dat zijn wassen neuzen…
dat vind ik zo een ja…
daar heb je geen zak aan
hahah
2,
1, je kunt als taxi bedrijf
ook innovatief gaan
denken, als uber
bestaat ga je andere
dingen verzinnen, maar

1, Hmm… nee ik denk wel dat het anders is.
Ik denk wel dat dat een andere uitstraling is
dan hier
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die willen taxi blijven
rijden

Focus on traditional
Business
Code Name of
code
8
Strategie
wijziging

B&B de Goffert

B&B Slaperij
Vierdebaon

B&B Hunnerzijds

B&B Waaldijk

B&B Oude
Pomphuisje

1, Die 2 kamers die heb ik
verhuurd de eerste
anderhalf a twee jaar en ik
heb toen ook uhm de
bovenetage als 1 etage
verhuurd. Dus daar ben ik
eigenlijk 2 jaar geleden
mee gestopt met los
verhuren. Nu verhuur ik
alleen nog maar 1 B&B
etage, dus bestaande uit 2
kamers en een eigen
badkamer.
2, Nou, echt wijzigen of
aanpassen….. als je denkt
aan airbnb zeker niet!,
uhm kan wel zo zijn
misschien dat ik in de
toekomst, ja, misschien
iets meer ga richten op
een bepaalde doelgroep,
dat zou kunnen. Eigenlijk
de noodzaak is er nu nog

1, als daarboven een
appartement komt dan
willen we eigenlijk de
B&B een tijdje blijven
verhuren, maar dan
willen we eigenlijk een
soort van huiskamer
restaurant van de
woonkamer hier maken,
en dan willen we
groepen die
bijvoorbeeld hier
beneden op de camping
kunnen logeren of ook
in onze B&B daar willen
we dan voor koken. Een
soort van huiskamer
restaurant op aanvraag.

1, ik denk dat ik op dit
moment een goede
strategie heb. 1 ding die
ik misschien zou willen
wijzigen is dat ik me
aansluit bij misschien
B&B.nl. op dit moment
heb ik B&B.eu, daarmee
krijg ik ook meer
internationaal publiek
2,

1, Ik ben niet van plan
mijn strategie te
wijzigen haha. Dat ligt
misschien aan de
leeftijd.

1, Ik zou wat meer PR
moeten gaan doen
vind ik. Ja… dat denk
ik wel
2, ik zou natuurlijk
altijd in een plaatselijk
krantje, niet
plaatselijk krantje
want dat heeft geen
zin, nee ik zou het
eigenlijk niet weten
wat voor pr ik zou
moeten hebben
3, Nou wat ik wel heb
gedaan in het
voorjaar, dat is waar!
Toen heb ik mezelf
aangemeld bij mijn
website bij landelijk,
nee Europese B&B.
Oke
Europa, dat heb ik wel
gedaan. bij B&B.eu.
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Focussen
op

zeker niet…. daar ik ook
geen daling in de
reserveringen heb.
3, Wat ik net vertelde, dat
ik de kamers niet meer los
verhuur maar gewoon als
1 etage, dus dan heb je
toch een bepaalde
doelgroep waar je
misschien ook wel iets
meer de kleinere gezinnen
en de kleinere groepjes,
vriendinnen, vrienden,
kunt trekken, dus ja
4, ja en dan is het
misschien ook dat ik
bepaalde, wat je net ook
noemde, bepaalde
services aanbied, gewoon
de low-budget service
voor airbnb zonder
ontbijt, goedkoper…. En
voor booking.com, B&B.nl
de wat luxere faciliteiten
aanbied. 5, dat ik het
naast elkaar aanbied,
zowel airbnb als B&B maar
dan met verschillende
prijzen en verschillende
services, verschillende
faciliteiten
1, Je zou dus opzoek gaan
naar externe oplossingen,

4, Daar heb ik
weleens overwogen
ja, om… van mijn B&B
af te stappen en er
een vakantie huisje
van te maken… maar
dan zit je, daar ben ik
dus nu mee bezig
eigenlijk, om de
gemeente daar op
aan te spreken, of ja
de gemeente te
vragen wat voor eisen
daar aan zitten… aan
gemeentelijke eisen.
Want vakantiehuisjes
is iets heel anders dan
een B&B. ja…. Dan
haal je dus het ontbijt
eruit.

1, Niet zozeer dat u
dacht van ik zet er een
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traditionele
business

maar niet zozeer uw
eigen B&B aanpassen?
Ja, ik kan daar niet zo heel
veel aan aanpassen he, ja

Verbeteren
service

1, Dat heb ik wel gedaan.
uhm, ik heb uhm, ik heb
de faciliteiten dusdanig
verhoogd, verbeterd en
dat ik binnen de B&B
ranking op 3 tulpen ben
geëindigd.
2, dat betekent dat je
badjassen moet hebben,
dat je elke kamer moet
kunnen afsluiten, dat er
fruit bij het ontbijt is en
yoghurt en allerlei kleine
dingetjes die ik wel kon
verbeteren, dus dat heb ik
wel gedaan.
3, Mensen die geen gluten
mogen, die een ziekte
hebben, coeliakie, die

nieuwe pui want kan
dan ik beter
concurreren met airbnb
nee… dat zijn van die
investeringen ik leg er
een nieuwe vloer in ik
koop nieuwe gordijnen,
maar dat zou ik ook
doen als ik hier gewoon
gewoond had en die
ruimte was leeg
geweest, dan had ik dat
ook gedaan
1, Dat is niet zozeer
geweest in directie
concurrentie met
airbnb, maar meer dat
je voelt dat je iets moet
doen om je klanten te
binden. Dus wat ik heb
gedaan is bijvoorbeeld
een korting geven op de
2e nacht. Vroeger deed
ik dat weleens niet en
nu als mensen bellen
benoem ik meteen die
korting voor de 2e
nacht.
2, Heb je dat altijd al
gedaan
In het begin wel om te
kijken of ik klanten kon

1, De service…..
wanneer heb ik die
verbeterd… nee ik heb,
ik pak het model, ik als
ik ga kijken heb ik alle
dingen die ik nu doe
deed ik ook al 4 jaar
geleden. Ik heb daar
niet gek veel aan
veranderd, nee
2, ik kijk altijd door de
bril, door mijn eigen bril
alsof ik zelf klant ben.
Wat vind ik dat
belangrijk, nou en dan
komt het voor van nou
die vloer mag wel
vervangen worden, dan
leg je er een nieuwe

1, wat ik allemaal
veranderd zou hebben
is dat niet door airbnb
2, wij verdienen er niet
overdreven veel aan
dus we gaan niet
opnieuw iets helemaal
opnieuw inrichten, he

1, Uhm…. Mijn service
verbeterd, de enige
service die ik
verbeterd heb is dat
ik 2 fietsen in de
aanbieding heb, haha.
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Wijzigingen
algemeen

mogen bepaald brood
niet, haver, rogge gerst
etc. die hebben een
speciaal dieet nodig, dus ’s
morgens bij het ontbijt en
daar kan ik voor zorgen,
daar adverteer ik ook mee
op de website en daar
krijg ik ook regelmatig
gasten van die specifiek bij
mij boeken

werven en toen bleek
dat ik best veel klanten
kreeg/gasten, sorry.
Toen heb ik een tijdje
dat niet meer gezegd en
op gegeven moment
merkte ik een terug een
afname van het aatnal
gasten en toen ben ik
dat weer gaan doen

vloer in of nieuwe
gordijnen dat ziet er wel
fris uit, of andere
stoelen. Ja…

1, ja we hebben
natuurlijk de buitenkant
helemaal vernieuwd en
mooier gemaakt met
het balkon en plantjes
gewoon investeren in
sfeer
2, We hebben de tuin
vernieuwd, we willen
eigenlijk, dat is ook een
van de redenen dat we
een zwembad willen
gaan aanleggen, omdat
verder niemand hier in
Groesbeek en omgeving
een B&B heeft met
zwembad en al
helemaal niet een
airbnb in Nijmegen en
Groesbeek, tenminste
dat geloof ik niet.

1, Het enige wat ik
veranderd heb is dat ik
mijn deur, dat vond ik
geen goede deur… qua
slot. Dus dat heb ik
verbeterd dus heb ik er
nu een pui ingezet.

1, Ja alleen die 2
aaneengesloten
nachten, dat is de
enige verandering
geweest. Omdat ik
teveel mensen per 1
nacht heb gehad.
2, Ja dat is de enige
reden. Ik vind het ook
belastend voor het
milieu, altijd maar… ik
wil toch wassen en
iedere keer.,… het is
niet eens vies en dan
moet ik het toch
wassen, omdat er
toch andere mensen
in hebben geslapen
he…..dan ja.
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Splitsing
Airbnb/B&B
in toekomst

41

Elimineren
service

1, Er zal wss een
splitsing zijn, dan vul ik
het echt allemaal in,
tussen de groep die
bijvoorbeeld weinig geld
te besteden hebben en
de groep die echt op
vakantie gan en gewoon
wat meer geld willen
besteden, chic willen
die gaan naar een hotel,
sfeer willen die gaan
naar een B&B,
1, Nee, daar heb ik nog
1, Niet, ik denk dat
niet over nagedacht. Ja,
iedereen daar een kort
god, heb er weleens over
antwoord op geeft. Dat
gefilosofeerd bij mezelf
is namelijk de charme
maar niet serieus van ja….. en de kracht van B&B.
hmm… ik ga meer op de
als je zegt daar ga ik
airbnb tour he? Dat je
reduceren, kijk dan kan
minder service geeft en de je een heel goedkoop
prijzen verlaagd, nee.
flesje Aldi wijn daar
Wat is de reden dat u
neerleggen, maar dat
daar bewust voor heeft
doe je ook niet. je wilt
gekozen, om het niet te
dat mensen het dar fijn
doen?
hebben, het doel is dat
Enerzijds omdat ik het
mensen daar komen en
leuk vind om B&B
zeggen van: zo fijn, mijn
eigenaar te zijn en mensen zus is ziek en we hebben
een goed ontbijt kan
het hier zo goed gehad
aanbieden en dat ik het
en hartstikke bedankt
leuk vind dat de gast
en weet ik veel wat,
vertrekt en een
daar doe je het voor.

1, Nou ja… dat doen ze
1, Ja, nee heb ik ook 1, En als ze het
in feite al he.. je geeft in nooit gedaan. nee.
goedkoper willen dan
feite al meer service
vragen ze altijd
dan een airbnb.
zonder ontbijt. En dan
Ik bedoel, heeft u
gaat er wel iets van
services geëlimineerd,
de prijs af. Dat doe ik
dat je dus kaler gaat…
wel
Ook dat doe ik al, dus
2, Daar heb ik
op het moment dat
weleens overwogen
mensen zeggen van oke
ja, om… van mijn B&B
ik wil graag boeken
af te stappen en er
maar ik heb geen
een vakantie huisje
behoefte aan het ontbijt
van te maken… maar
kunnen ze dat voor mij
dan zit je, daar ben ik
krijgen. Dan gaat die
dus nu mee bezig
prijs omlaag.
eigenlijk, om de
gemeente daar op
aan te spreken, of ja
de gemeente te
vragen wat voor eisen
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compliment maakt over
de ruimte en over het
ontbijt en ja…. De
persoonlijke ontvangst.

Focus on traditional
Business
Code Name of
code
8
Strategie
wijziging

daar aan zitten… aan
gemeentelijke eisen.
Want vakantiehuisjes
is iets heel anders dan
een B&B. ja…. Dan
haal je dus het ontbijt
eruit

B&B Westzijde

B&B De Pastorie

B&B het Balkon

B&B Bottendaal

1, Vroeger deed ik wel
foldertjes bij de VVV en ik sta
ook in de catalogus van de
VVV, maar daar, daar is niet
veel hoor, het gaat allemaal
via internet.
2, Ik zat nog bij de ANWB
maar daar ben ik mee
gestopt.
3, Maar het is gewoon
helemaal internet. Ik probeer,
ja… ik zit weleens te denken
social media. Ik heb een
facebook pagina aangemaakt,
maar… ik weet het niet
hoor… ik weet niet of het veel
zin heeft. dat mensen
moeten dat dan gaan delen

1, Bent u dan ook van plan om
uw strategie te wijzigen in de
toekomst?
Nee, gaat gewoon goed.

1, Dat zeker, ik ben nu bezig
met zakelijk, de zakelijke
markt, of ik daar meer mee
kan doen…. uhm, en dan in de
zin van zakelijke verhuur voor
mensen die van verder weg
komen en hier overnachten
alleen… dus die hier in de
buurt werken.
2, dat zijn wel dingen die ik
leuk vindt, lunch erbij, BBQ
erbij en dan gewoon hier
mogen mensen de hele dag
gewoon lekker zitten,
nadenken, sparren.

1, Neee het gaat hartstikke
goed. we krijgen echt
superveel complimenten.
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Focussen
op
traditionele
business

enzo, tegenwoordig die likes
gaat het ook niet meer om bij
FB.
4, ik kreeg weinig
beoordelingen. En nu knoop
ik iets vaker een gesprekje
aan met mijn gasten… als ze
heel enthousiast zijn, je mag
best wel wat laten blijken in
een recensie op tripadvisor,
of op Google, of op B&B.nl,
maakt niet uit. Maar ik
weiger om dat standaard met
een kaartje van tripadvisor op
de kamer, van laat een
recensie achter…. Ik ga dat, ik
haat dat gewoon.
1, In deze branche zijn alle
boekingen op internet. Ik
zorg dat ik een goede website
heb en dat die helemaal
bovenaan in de
zoekresultaten komt. Daar
zorg ik voor. En ik zorg dat ik
bij de belangrijkste
boekingsite, B&B.nl, + nog
een paar, maar B&B.nl is de
belangrijkste. Dat ik daar in
uhm, dat ik daar zit, veel
meer kan je niet doen.
2,

1, Ja dat is gewoon onderdeel
van de manier waarop ik het
doe, dus in die zin heb ik het
niet verbeterd… maar ben ik
me er bewuster van geworden
en ben ik mij ook bewust dat
ik alleen maar een
overnachting met ontbijt wil
bieden.
2, Maar wat je zegt van die
focus dat doe je niet met in
het achterhoofd houdende
van dit moet ik doen voor
airbnb…
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Nee nee helemaal niet… maar
ook niet voor andere
concurrenten.
3, Ik denk als je alleen maar
bang bent voor concurrentie
als je aan het ondernemen
bent, dat je ook geen plezier
meer hebt in je
ondernemerschap hebt… en
dat als je uitgaat van wat je
wel hebt en wat je juist, als je
maar blijft promoten wat je
kracht is, dat dat wel helpt.
4, Maar dat doe je niet om te
concurreren met airbnb.
Ook weer niet, weer die
concurrentie… nee dat is
gewoon de service die ik wil
bieden
5, Wat ik al zei, wat ik bied is
waard wat ik ervoor vraag. Die
service die ik extra bied die….
Ja… dat vind ik… de ene neemt
zijn broodje mee voor de
lunch en de ander krijgt een
welkomst drankje als het
uitkomt… ik bied iedereen
evenveel maar allemaal op
een andere manier, zo voelt
het gewoon
35

Verbeteren
service

1, Nee heb ik niet.

1, Nee ik heb een goede service
vanaf het begin, haha…

1, Nee ik heb mijn services
niet verbeterd, ik ben me

1, In verband met de
concurrentie met airbnb?
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Niks. Vanaf moment 1 heeft
u alles gelaten..
Omdat het goed was….. ik
denk dat ik mijn bedrijf 12/13
jaar geleden heel goed heb
neergezet. Dus ja,
2,

42

Wijzigingen
algemeen

1, Websites…
Ja… nee, nou ja goed, maar
dat was ook zonder airbnb
gebeurd, die website is
steeds belangrijker
geworden, dat is gewoon zo.
internet is in deze branche
helemaal. Alles gebeurt op
internet, dus ja.
Heeft dus niet met airbnb
Heeft niks met airbnb te
maken
2,

1, Vanaf moment 1 ging het
goed?
Ja eigenlijk wel, alles ging goed.
ik heb niks, nee ik heb niks
gewijzigd nee eigenlijk helemaal
niet.
2, je hebt zo gebouwd daar
hebben we echt over nagedacht
om dingen goed te doen. dus ik
vind het nog te vroeg om te
zeggen van nou laat ik eens
even alles aanpassen. Er zijn
kleine dingetjes die je he… de
tuin of misschien wel… een
stoel bijkopen, maar meer dat..
niet zozeer grote dingen.
3, En zeker niet met het idee als,
voor airbnb. Nee dat zeker niet.

bewuster geworden van de
service die ik bied. Ik besteed
altijd een uur aan een ontbijt,
dat is heel erg lang eigenlijk
voor 2 personen. Maar ik
merkte vervolgens dat mijn
reviews zo goed waren, mede
door de aandacht die je aan
een ontbijt aan iemand kan
besteden…. Uhm, dat ik dacht
nee dat uur moet gewoon
ingecalculeerd zijn dat is
onderdeel van mijn…. Van
mijn manier van werken.

Hmm… nou het is wel een
beetje hetzelfde concept
gebleven. Echt grote
wijzigingen of kleine
wijzigingen niet echt.
2, Dat heeft u ook niet
gedaan door airbnb?
Nee niet door airbnb.

1, 3-4 kamers met een
keukentje…. Dat hebben we
wel gedaan, maar mensen
hebben allemaal geen eigen
douches. Ja die douches
hebben we weleens
vervangen maar dat is gewoon
onderhoud zeg maar.
2, Daar hebben we op onze
kamers ook naar gekeken,
daar hebben we wel wat in
gewijzigd. Dat ze lekkerder en
wat lager konden zitten,
tafeltje erbij. Wel in onze stijl
natuurlijk.
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Splitsing
1, Misschien raak je als B&B
Airbnb/B&B een beetje gevangen tussen
in toekomst enerzijds het amateurisme
van airbnb en anderzijds de
luxe van hotels… daar zit je
dan teveel tussenin. Want
men, de verwende
consument eist natuurlijk de
luxe van een duur hotel
Met de prijs van
Met de prijs van, ja dat dat….
Daar zou je dan tussen
gemangeld worden, en dan
kun je geen bedrijf meer
runnen….
2, je hebt van die B&B’s in
kasteeltjes enzo he….Die zijn
er, 250/350 euro. Echt hoor.
Hele luxe, veel luxer dan een
hotel…. En ook veel duurder.
En misschien blijven die over,
dat B&B niet meer de
goedkopere variant wordt
van het hotel, maar juist de
duurdere variant.
Elimineren 1, Dat doe ik een beetje
service
ja….met die studio…. Dat doe
ik ook zonder ontbijt
eventueel als mensen dat
willen…. En daar kan ik toch
ook, daardoor kan het

dat we daardoor een
aanpassing deden.!!

1, Ik heb er wel eens over
nagedacht, maar ik heb nog
steeds vooralsnog niet het
besluit genomen om dat te
doen.

1, Ik zou dat in overweging
nemen ja… als ik wanneer….
Van de andere kant weet ik
het niet zeker, want ik wil wel
iedereen hetzelfde
behandelen

1, Ja we hebben geen ontbijt…
dat vinden mensen heel raar
want we zijn een B&B, maar
we hebben geen ontbijt in de
prijs inbegrepen.
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allemaal wat goedkoper
allemaal. Vooral ook voor iets
langere, weet je wel, als
mensen langer dan 3/5 dagen
dan doe ik het goedkoper en
ook zonder ontbijt, dus een
klein beetje doe ik dat ja
2,

Disrupt the
innovation
Code
Name of
code
37
Actie
ondernemen
tegen Airbnb

2, daarvoor heb ik eigenlijk een
B&B, ben ik een B&B gestart…
om ook dat contact te hebben
en die service te geven. Anders
kan ik net zo goed het huis
afsluiten van ons en verhuren
we het gewoon.
3, Natuurlijk denk je er weleens
over na, tuurlijk denk je wel
eens ik ben liever lui dan moe
maarja dat is niet het concept
waar ik voor gekozen heb,
misschien komt dat nog…. Maar
nu denk ik nee.

2, Ja… we hebben geen.. ons
ontbijt boek je erbij zeg maar,
die moet je bijboeken.
Daardoor zitten we lager in de
prijs.
3, maar als hier 1 iemand
komt om te ontbijten of 2…
die blijven echt 2 uur zitten
ofzo en dan ben je hier de hele
ochtend hier… daar hebben
we geen zin op, dat schiet niet
op.

B&B De Goffert

B&B Slaperij Vierdebaon

B&B Hunnerzijds

B&B Waaldijk

B&B Oude Pomphuisje

1, stel dat hier
amsterdamse
toestanden zouden
komen, dan kan ik
me voorstellen dat ik
de politiek benader
om te vragen hoe zij
er tegen over staan,
ja. Ja en dan
misschien met een
andere kleinere
B&B’s een front
vormen om hier

1, Ja, wij gaan hier namelijk
een huiskamer restaurant
beginnen, wij gaan ook dat
appartement daar boven
verhuren
dan heb ik al zitten denken
om daar achter in de tuin
ipv die caravan, gewoon
een soort tuinhuis te
maken
2, Als je op gegeven
moment zegt je kunt, dat je
bijvoorbeeld op je site zet

1, Dat is, wat ik zeg,
zolang het geen
broodwinning is, ja… dan
zou het zelfs kunnen
betekenen van dan stop
ik er gewoon nee, dat kan
ook een overweging zijn.

1, Nee, dat had je
al begrepen.

1, Daar heb ik weleens
overwogen ja, om… van
mijn B&B af te stappen en
er een vakantie huisje van
te maken. Iets nieuws te
proberen.. nieuws te
proberen en eens kijken
of het ja, of het meer
opbrengt natuurlijk…. In
zijn totaliteit, want dat is
dus een midweek, dat is
dan 4 nachten. De
weekenden is dan ook he,
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Airbnb
aanvallen
met nieuw
concept

tegen te ageren, dus
ja.
2, ik denk dat ik me
dan meer focus op
een nog luxer ontbijt
of meer ontbijt
mogelijkheden,
eenvoudig; normaal
en een luxe ontbijt,
dat de klant daaruit
kan kiezen. Uhm,
ja…. Dat is wat ik nu
op dit moment kan
verzinnen dus ja.

er is ook een mogelijkheid
om een week in ons huis te
zitten, als u dan op de
beesten past krijgt u een
enorme korting, dat kan
ook. Dan maak je er
helemaal een soort van
marktplaats van. Net als
dat concept van
marktplaats he, weet u wel

1, Haha…. Nee daar
heb ik niet over
nagedacht. Nee.

1, als daarboven een
appartement komt dan
willen we eigenlijk de B&B
een tijdje blijven verhuren,
maar dan willen we
eigenlijk een soort van
huiskamer restaurant van
de woonkamer hier maken,
en dan willen we groepen
die bijvoorbeeld hier
beneden op de camping
kunnen logeren of ook in
onze B&B daar willen we
dan voor koken. Een soort
van huiskamer restaurant
op aanvraag.
2, En dat je feesten, dat je
je locatie kunt verhuren en

vrijdag zaterdag en
zondag, 3 nachten.
Moeten ze meestal
maandags eruit, dat zijn
dan de weekenden…. Dan
zou het meer opbrengen

1, ik heb me daar nog niet
in verdiept maar dat lijkt
me wel een leuk iets als
je, ja… de tegenaanval,
dat verhaal wat je
vertelde over dat die
watch, dat is een leuk
2, Ik heb hier wel een
keer mensen feesten
laten organiseren in de
tuin, allemaal binnen de
vrienden- en kenniskring
en dan werd mijn B&B
ontruimd. Dat was dan
meteen de bar ruimte, ja
dat kan ook.
3, Dan vraag ik me ook af
van, als je dan gaat kijken

1, Ja daar hebben
we wel met elkaar
over gesproken, we
hebben weleens
meer zon aanvraag
gehad, dat mensen
hier wilde komen
met een groep die
allerlei films gingen
maken over die
wielen. Maar toen
dachten wij ook
van, eigenlijk heel
leuk
maar als je echt
dan moet je heel
veel stoelen
hebben, je moet

1,
Nou…
die
mogelijkheden heb ik
helemaal niet…
2, O zo, daar heb ik wel
over nagedacht… ja.. maar
het meeste weet je,
vouchers enzo kan je dan
doen…. dat je dus een
tegoedbon of vouchers
ofzo kunt geven…. Maar
die komen automatisch
ook wel hoor… mensen
die dus… heb al heel veel
mensen hier gehad… ja
dan maak ik er wel wat
extra’s van. Of mensen die
hun ouders een
verjaardagscadeau geven,
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dat hebben we in het
allereerste begin gehad,
zon Italiaanse bruiloft
wilden. Dan zeiden die
mensen dan moeten jullie
het weekend eruit, dat was
een filmploeg die hier een
keer bezig was geweest en
die wilden toen voor 3000
euro wilden ze onze locatie
hureb van vrijdag tm
zondag. Dus dan verhuur je
dus eigenlijk je huis als
locatie, als feest locatie en
dan heb je inderdaad een
gierput je hebt vuur, je zou
kunnen zeggen: wilt u een
feest geven op een locatie
die redelijk uniek is, dan
verhuren wij ons huis, ja.
3, Dat het een boekingssite
wordt maar dan met
aanbod en vraag, wat vraag
ik en wat biedt jij aan. Dan
zou je bijvoorbeeld kunnen
zeggen, je hebt dieren
oppas, weet niet of dit al
bestaat. Dat je
bijvoorbeeld voor het
bieden van services
goedkoper in een airbnb
kan gaan zitten, dat je
eigenlijk kan zeggen ik ga in

naar de inspanningen die
je ervan hebt en hetgeen
wat het oplevert is het
het niet waard. Denk ik
4, Ik weet dat die kennis
van mij, die in Beek een
B&B hebben, die uhmm..
die zijn met die B&B
begonnen omdat het ook
hun broodwinning was
, omdat zij werkt, binnen
de sociale sector met
mensen een afstand tot
de arbeidsmarkt, heeft ze
die mensen gebruikt om
in haar B&B te werken.
Op die manier uhm… een
werkervaring te laten
opdoen. Dan was het een
win-win situatie. Zij had
namelijk meer handen
vrij voor andere
activiteiten, ze kon de
pupillen begeleiden daar
kreeg ze ook een
vergoeding voor, en ze
kon haar B&B draaien.
5, Ja weet je dan wordt
het gewoon zo
ontzettend moeilijk om
dat, ja… ik denk als ik 2 of
3 kamers zou hebben dan
zou ik inderdaad meer

allerlei spullen
hebben, je moet
misschien een
ander toilet en ga
zo maar door. Toen
dachten we daar
gaan we niet aan
beginnen dat kost
ons alleen geld

daar heb ik heel veel
mensen al mee gehad.
3, Met die huwelijk? Daar
had ik het hele bed vol met
rozenblaadjes gedaan en
overal rozen neergelegd
en chocolade hartjes en
dat soort dingen, ja.
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jullie airbnb, ik ga
bijvoorbeeld op je hond
passen, dan gaat er zoveel
euro per week vanaf
63

gaan nadenken over of ik
mijn concept moet gaan
veranderen dan dat het
om 1 kamer gaat.

B&B +
Arrangement
en

Disrupt the
innovation
Code
Name of
code
37
Actie
ondernemen
tegen Airbnb

B&B Westzijde

1, tja ik zou het niet weten
wat je zou kunnen doen.
hooguit invloed proberen uit
te oefenen op de politiek. De
gemeentelijke politiek, de
politiek in de gemeente
moet dat niet accepteren.
2, Mensen die een soort
collectief wilde maken van
meerdere B&B’s om
daarmee iets te kunnen
starten tegen de politiek.
3, Ik zou niet weten wat.
Maarja je laatste vraag gaat
over actie ondernemen
tegen…. Tja… ik zou het
gewoon niet weten. Ik zou
het wel willen, ik zou wel iets
willen, ik wil die concurrentie

B&B de Pastorie

B&B het Balkon

B&B Bottendaal

1, maar stel het wordt groter
en groter
Nou
als wij daar meer last van
krijgen zou dat kunnen
ik zou wel… van me laten horen
denk ik wel ja.
2, Via de gemeente denk ik,
airbnb zal er wel niet voor open
staan. Dat zal via de gemeente
moeten.
3,
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47

Airbnb
aanvallen
met nieuw
concept

opzich wel aangaan, maar ik
weet niet hoe.
4,
1, En ik ben nu 63 en ik ga
dat nu niet nog een keer
doen.
2, ik zou bijvoorbeeld
kunnen kiezen voor iets heel
luxe en dan moet ik 1 kamer
opofferen en dan maak ik 2
grote kamers.
3, Ja dan moet ik een kamer
opofferen, grote badkamers
bouwen, grote verbouwing…
2 kamers die nu 3 zijn…
Zou u het overwegen.
Misschien laten doen….
Dat moet dan een kamer
worden van 150 euro, weet
ik veel, per nacht, ja… ik zelf
zeker niet, maar ik zou het
iemand ook niet aanraden.
4, of je moet dit huis
verkopen en dan ergens
anders een ander huis
kopen… want bij die luxe,
want dan krijg je een hele
luxe kamer, maar dan moet
je er ook een soort spaachtige faciliteiten bij doen.
dan moet alles luxe zijn.
5, je kunt niet een ander
concept zomaar in je huis

1, Nee heb ik nooit over
nagedacht.
2, heeft u er überhaupt
weleens over nagedacht om
geen idee, arrangementen
etc.. te doen?
Onder andere, dingen. Ja maar
niet vanwege airbnb….
3, Heb ik weleens over
nagedacht, hebben we het
weleens over gedacht , maar
dat hebben we meteen
geëlimineerd dat gaan we niet
doen. dat is een inbreuk op
jouw privacy, en…. Op hetgeen
wat je hebt opgebouwd. dat ga
ik veel te veel opletten of er
niks gaat gebeuren, dan ga ik
mezelf teveel druk maken over
dat soort dingen.

1, Dat zeker, ik ben nu bezig
met zakelijk, de zakelijke
markt, of ik daar meer mee
kan doen…. uhm, en dan in de
zin van zakelijke verhuur voor
mensen die van verder weg
komen en hier overnachten
alleen… dus die hier in de
buurt werken
heb ik ook af en toe al hier,
maar dat zijn wel dingen die
ik leuk vindt, lunch erbij, BBQ
erbij en dan gewoon hier
mogen mensen de hele dag
gewoon lekker zitten,
nadenken, sparren
maar daar liggen nog wel heel
veel kansen die ik nu nog niet
benut.
2, daar wordt nu een bier
brouwerij gemaakt een micro
brouwerij, in de andere stal
dan heb je dus van het zaadje
tot het vaatje, dan kan je
gewoon je biertje drinken
onder de hop planten waar
het begonnen is. dat gaat dan
vooral om de beleving, we
willen dan een rondleiding
bieden, hier wordt het

1, Nooit gedaan maar leuk idee,
kan er eens over nadenken.
2, daar maken we amper
reclame voor nee.
Ook niet van plan
Nee, nog niet. ik weet niet
misschien…. Want het kan
makkelijk hoor, want hier in de
wijk ook, maar we doen het
niet. trouwens!! Wat we wel
doen, dat is akoestisch
Bottendaal. 1x in de 2-3
maanden hebben we een
muziekavond hier. Maar daar
verdienen wij niks aan daar
leggen we alleen maar bij, we
vinden het gewoon leuk.
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B&B +
Arrangement
en

toepassen, dat kan niet. je
hebt…. Je hebt het huis wat
je hebt.

gemalen, hier doen we dit
erbij. het gaat om die
beleving en die wil ik hier wel
meer…. Daar wil ik hier wel
meer mee doen
maar dan verzinnen we elk
jaar weer wat nieuws
ja weet je daar is ook nog
zoveel in te groeien

1, Meer arrangementen dat
zou je kunnen doen…
Bijvoorbeeld
Maar dat overweeg ik niet,
maar dat zou je kunnen
doen, dat klopt… dat vind ik
wel een goeie…. Moet je die
kant op gaan denken.

1, Tot nu toe zie ik het
eigenlijk allemaal los van
elkaar, wel dat het elkaar
versterkt maar niet dat je die
combinaties legt.
2, Een overnachting met
fietsroute en een
lunchpakketje…. Zo
commercieel denk ik dan
niet…. ik.. naja ik ga hier
zitten met die mensen, ze
hebben altijd teveel ontbijt
dus vragen ze om een zakje.
Ze hebben dus al lunch ze
nemen een kaart mee…. Maar
je hebt gelijk ik kan dat als
arrangement aanbieden.
Nu je het zegt goed idee
hahaha.

1, Want bijvoorbeeld de
studenten hier die hebben geen
ruimte om samen Sinterklaas te
vieren en dan vragen ze of ze
hier mogen zitten. Dan zeg ik
voor 25 euro mag je de ruimte
gebruiken maar wel netjes
achterlaten.
2, we hebben ook al een aantal
keer gehad dat mensen hier hun
verjaardag willen vieren, of een
afscheid.
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Adopt innovation
Code
Name of
code
10
Kennis
van
Airbnb

B&B De Goffert

B&B Slaperij Vierdebaon

B&B Hunnerzijds

B&B Waaldijk

1, Ik ben heel goed op
de hoogte van airbnb,
mijn B&B staat ook op
airbnb en ik maak zelf
ook gebruik van airbnb,
niet veel maar 2 of 3x
hebben we daar
gebruikt van gemaakt

1, Ik weet eigenlijk alles
van airbnb. Hoe het
werkt, dat je dan
inderdaad, ja de
procedure ken ik wel.

1, Ik weet er niet
zoveel van, het is net
wat ik oppik in de
kranten

11

1, Nee alleen de B&B.
die staat als B&b te
huur op airbnb. In die 4
jaar dat ik de B&B nu
verhuur, nouuu geloof
dat er 4/5 klanten
hebben gehad die via
airbnb de B&B hebben
gehuurd
2, Ja, dat doe ik wel. Ja
de website.
3, als je echt minder
reserveringen krijgt en
de B&B staat vaker leeg,
dan denk ik dat ik meer,
dat ik eerder ga
overwegen om ja… om
richting airbnb

1, sinds kort weet ik dat
airbnb dan verhuur je je
eigen ruimte en dan laat je
mensen daarvoor betalen
zonder dat er extra services
zijn. Je legt geen
handdoeken neer, geen
ontbijt gewoon niks.
Mensen nemen hun eigen
spullen mee en huren
volgens mij alleen de
ruimte.
1, waar ik ook over na heb
gedacht, maar dat komt
eigenlijk ook omdat jij daar
toen met mij over sprak,
van jeetje wat een goed
idee, wij kunnen ook de
ruimte die wij hebben die
kleine B&B dat
appartementje, kunnen wij
ook op de site zetten van
airbnb. Alleen dan met
andere prijzen.
2, Niet.
Bent u dit van plan
Ja, nu wel. Want ik denk
dat ik wel heel goed ga
kijken wat daar nu precies
wordt aangeboden

1, Ik heb me er weleens
in verdiept, en dat is ook
een van de redenen dat ik
er geen gebruik van
maak, haha.
2, maar om me aan te
sluiten bij de services van
airbnb daar heb ik
helemaal geen trek in.
Want dat betekent dat de
vrijheid die ik nu heb die
verlies ik een beetje bij
airbnb want dan is het
wel elke keer dat er
allerlei verzoeken
binnenkomen waar ik dan
elke keer nee tegen moet
zeggen.

1, Ik dacht, nou, nee.
Waarom zou ik dat
doen? dit gaat prima
en daar moet ik dan
ook iets aan betalen
en ik vind het ook
druk genoeg in mijn
B&B dus ik ga dat
gewoon niet doen.
2, Nee. Dat doen we
dus niet, nee

Gebruik
maken
van
Airbnb

B&B Oude Pomphuisje

1, Nee
Misschien, net zoals die
B&B.eu website… die
website weet je wel
Maar weet je, ik heb ook,
ik weet eigenlijk niet wat
zij vragen aan… aan…
extra kosten voor als
mensen boeken via B&B,
hun provisie
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faciliteiten te gaan, dat
zou wel kunnen ja

3, Ik wil niet hebben dat
airbnb mijn regie
overneemt. Ik wil mijn
eigen regie houden

Adopt innovation
Code
Name of
code
10
Kennis van
Airbnb

B&B Westzijde

B&B de Pastorie

B&B het Balkon

B&B Bottendaal

1, Maar het wordt steeds
commercieler. Ik weet niet of dan
in nijmegen al zo is, maar iigv in
een aantal grote steden is het
gewoon dat mensen huizen
opkopen, uhmmm… om he..
helemaal als airbnb te gebruiken.
Dus 1 grote commerciele zakelijk
gebeuren en dat wordt nu weer
aan banden gelegd.

1, Ik krijg weleens de suggestie
van ‘o je moet op airbnb gaan
staan met je B&B’, ja ik…. Not
off my business…. Hahaha…
nee, ik ben er niet heel erg mee
bezig, ik ben vooral bezig
sowieso hier.

1, Het is een hele mooie, super
snelle leuke website en ik denk
dat die jongens echt, die dat
uitgevonden hebben haha, die
zullen wel super rijk zijn

11

1, Nou heb ik laatst mijn
studiootje aangemeld via airbnb…
ik heb er nog nooit een aanvraag
gehad.
2, Ik heb dus 1 kamer op airbnb
staan, maar hahah…. Maar ik kan

1, ik weet airbnb is een
zoekmachine zeg maar,
voor mensen die ook
gewoon iets zoeken om te
overnachten. Voor mij,
naar mijn idee over het
algemeen vrij goedkope,
wat goedkoper segment,
dus uhm… dus dat je uhm…
ook vaak genoegen neemt
met veel minder.
2, Dat hier in Nederland
het goedkoper is, dat het
niet zoveel verschil maakt
met allerlei andere B&B’s
en Hotels.
1, Helemaal niet….. nee….
Bent u dat van plan?
Ook niet nee…
Wat is daar de reden voor

1, Ik maak zelf geen gebruik van
airbnb, uhm….
… ja weten dat je
accommodatie goed is, en bij
airbnb weet je dat nooit precies,
je hebt daar geen sterren in….

1, wij hebben ook airbnb en we
zijn echt wel heel erg tevreden
over airbnb. Natuurlijk moeten
wij ook afdragen en de gasten
dragen af maar dat vind ik ook
logisch. Ze verzorgen die site, en

Gebruik
maken van
Airbnb
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niet zeggen dat dit werkt…
misschien heb ik iets verkeerd
gedaan ik weet het niet.

Embrace innovation
and scale it up
Code
Name of
code
43
Airbnb
imiteren

B&B De Goffert

44

Aspecten
Airbnb
gebruiken
voor nieuw
bedrijf

Ja goed het gaat gewoon
prima zo dus waarom zou
ik het doen…
Stel je krijgt er nog meer
gasten van
Nee hoef ik niet…

B&B Slaperij
Vierdebaon

Daarom maak ik er zelf geen
gebruik van.

B&B Hunnerzijds

B&B Waaldijk

1, Nee, niet echt serieus
overwogen om het te
imiteren met
verbeteringen erbij, nee….
Ook weer omdat de
noodzaak voor mij niet
echt aanwezig is, nog

1, nee… het is, maar dan wat ik zeg
volgens mij ga je daar pas over
nadenken, op het moment dat je
het iets zakelijker wilt gaan
aanpakken

1, Heb ik nooit
overwogen
Nee nee dat
past niet,

1, Nee ook niet. nee. Ik zou
ook niet echt weten wat
voor ander concept het
dan moet zijn.

1, Helemaal niet. nee omdat ik,
voor mij is het niet uhm… het is
geen broodwinning het is gewoon
voor erbij, het is leuk om te doen.
het grappige is dat ik toen ik van de
middelbare afkwam had ik zoiets
van ga ik de gezondheidszorg in, ik
heb zelfs zitten denken aan fysio
therapie, of ga ik de horeca in,
hotelvakschool, en nou…

uhm… alleen als mensen zeg
maar langer bij ons willen
verblijven dan zeg ik boek maar
voor een paar dagen en dan kun
je de rest hier gewoon boeken
want dat scheelt natuurlijk best
veel en voor ons ook.
2, Ja denk het wel, wel 4-5 jaar.

B&B Oude Pomphuisje

1, Haha hoezo te imiteren ….
Waar ik het vanaf gezien heb?
Dat jij als B&B eigenaar het
concept van airbnb imiteert
en het voor wat voor reden
dan ook
Ik imiteer airbnb niet, airbnb
imiteert mij, haha…
1, Nou niet dus, 1, Nou…… dat kan ik niet….
haha. Dat wist je nee…. Dat geloof ik niet maar
ook al
ik wil dat ook niet…
Nouja misschien het vakantie
huisje misschien kan je het
e.e.a. combineren
Ja…..nee, lijkt me niet…
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hotelvakschool daar had ik echt
wel interesse in
nou ja op mijn 60e dacht ik van god,
waar zou ik nog gelukkig van
worden. en toen kwam toch weer
die horeca om de hoek kijken van
hé verdomd. Dat ga ik doen. dus
toen kwam alles weer op zijn en
toen ben ik ook minder gaan
werken

Embrace innovation
and scale it up
Code
Name of
code
43
Airbnb
imiteren
44

Aspecten
Airbnb
gebruiken
voor nieuw
bedrijf

B&B Westzijde

B&B de Pastorie

B&B het Balkon

B&B Bottendaal

1, Bijvoorbeeld het hele huis
verhuren hier, maar dan op
een andere manier
Dat overweeg ik niet.
1, Nee ook niet… nee…
Ook helemaal niet
Nee dat overweeg ik niet,
nee. Ik heb, ja weet je, ik doe
ook veel via internet… ik zorg
dat ik een goede website
heb ja… En, ik…

1, Niet, helemaal niet.

1, Nee we zijn bij onszelf gebleven….
Nee… we hebben niks geïmiteerd denk ik,
maar we zijn er ook al bij dus ja.

1, Ook niet hahah.
Nee
Nee haha.

1, Nee dat geloof ik niet, nee… ze hebben
wel goeie dingen ofzo, maar bij ons loopt
het ook heel erg goed… weet ik niet zou
kunnen, maar we hebben niet nu zoiets
van we hebben plannen om dit te doen
zeg maar, nee. Wat ze wel leuk hebben is
dat ze zon, als we een boeking krijgen
komt er zon pingeltje omhoog, dan weten
we allebei dat er een boeking is van
airbnb.
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Met opmaak: Standaard

